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Budsjettprosess 2014 - tiltak for å skape balanse i økonomiplan 2014 - 2017 

Vedlegg 

1 Uttale fra ungdommens kommunestyre ang. budsjett 2014 

2 Referat fra møte i HAMU og Samarbeidsutvalget 030414 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Kommunestyret vedtar følgende tiltak for å skape balanse i økonomiplan 2014 – 2017. 

 

Nr. Enhet 2014 2015 2016 2017 Tiltak Konsekvens 

1 Felles 

utgifter 

50 000 100 000 100 000 100 000 Innsparing i 

forsikringspremier etter 

gjennomgang av 

kommunens 

forsikringsobjekter. 

Reduksjon av innkjøp 

IKT (ikke investering) 

Mindre 

konsekvenser 

2   200 000 500 000 500 000 500 000 Reduksjon som følge 

av endring i 

arbeidsgiveravgift fra 

sone 1a til sone 2 

Reduserte utgifter til 

arbeidsgiveravgift 

for kommunen 

3 Kultur 100 000 100 000 100 000 100 000 Redusere tildeling av 

kulturmidler. Total 

budsjett 350 000. 100 

000 over snitt i 

KOSTRA gruppe 2. 

Tildeling 2013 fordelt 

til 57 lag med gj.snitt 

pr lag kr 8 100. 

Vil føre til mindre 

tilskudd til lag og 

foreninger. 

Kommunen kan tilby 

opplæring i bruk av 

Tilskuddsportalen 

slik at lag og 

foreninger selv kan 

søke om eksterne 



tilskudd. 

4 Service-

kontoret 

50 000 50 000 50 000 50 000 Økte inntekter fra salg 

av meglerpakke, 

reduserte utgifter til 

porto mm 

Ingen  

5 Barne-

hager 

100 000 300 000 300 000 300 000 Redusere ytterligere 1 

årsverk ass. ressurs i 

Eidsvåg barnehage 

Utfordringer i 

forhold til 

omplassering/ 

oppsigelse av 

ansatte. 

6     100 000 100 000 100 000 Feriestengte 

kommunale barnehager 

i 3 uker fra 2015 

Enn antar at 

feriestengte 

barnehager vil gi 

liten konsekvens for 

foreldre dersom 

informasjonen blir 

gitt på ett tidlig 

tidspunkt. 

7 Skole   220 000 750 000 1 000 000 Pga. naturlig nedgang i 

elevtallet vil en kunne 

redusere antall klasser 

EIBUS fra høst 2015.  

Ingen negativ 

konsekvens for 

læring. Ingen 

konsekvenser for 

lærere. 

8   100 000 235 000 235 000 235 000 Redusere assistent- 

ressurs EIBUS.  

Dette vil føre til 

mindre generell 

assistentstøtte i 

klassene. 

Utfordringer i 

forhold til 

omplassering/ 

oppsigelse av 

ansatte. 

9   210 000 510 000 510 000 510 000 Overflytte mellomtrinn 

fra Vistdal skule til 

Eresfjord. Kun 3 elever 

i mellomtrinnet neste 

skoleår - 2014/15. Alle 

i 7 klasse. Ikke 

beregnet innsparing på 

driftsutgifter bygg. 

Vil gi lengre 

skoleveg og lengre 

skoledager, men 

innenfor gitte 

anbefalinger. Vil gi 

redusert kollegialt 

fagmiljø ved Vistdal 

skule. 

10 NAV 70 000       Minus innleie av vikar 

i 2014 

Vil kunne føre til 

større belastninger 

for de ansatte som er 

tilstede. 

11     100 000 100 000 100 000 Arbeide for ytterligere 

å redusere sosialhjelps- 

utbetalinger  

Økt bruk av statlige 

tiltaksmidler vil 

kunne øke behovet 

for flere 

praksisplasser i 

kommunen. 



12 Helse og 

omsorg 

70 000 120 000 120 000 120 000 Redusere bemanning 

på kjøkken NOS 

tilsvarende 30% stilling 

for ass. i helgene 

Endring av interne 

rutiner. Oppgaver må 

overføres til 

avdelingene. 

Overtallige tilbys 

vakante stillinger på 

dag. 

13   90 000       Kjøkkendrift avvikles- 

70% st. innen 01.06.14. 

Middagslevering fra 

Eidsvåg, kostnadene til 

dette er medregnet 

Noen beboere må ha 

hjelp til handling. 

Kostnader til 

middagslevering, 

transport til 

Eresfjord og Vistdal 

er innarbeidet. 

14   350 000       Kveldsvakt (1,4 årsv.) 

ved Vistdal 

bofellesskap avvikles 

innen 01.06.14  

Hjemmetjenesten 

fører tilsyn på kveld.  

15   250 000       Redusere bemanning 

på dagtid med 50% 

innen 01.06.14 

Fast personale noen 

timer på dagtid. 

Trappes ytterligere 

ned i takt med 

utflytting av beboere. 

16     2 000 000 2 500 000 2 500 000 Vistdal bofellesskap 

omdisponeres til 

boliger. Det er i dag 

tilknyttet ca 5 årsverk 

til Vistdal bofellesskap 

i tillegg er hjemme-

sykepleien der to 

ganger daglig.  Det er i 

dag 6 (4) beboeren ved 

bofellesskapet.  

Reduksjonsforslagene 

innebærer en gradvis 

avvikling som 

bofellesskap. Antatt 

samlet innsparing ca. 

kr. 2.500.000 

Mulig at en må øke 

ressurser i 

hjemmetjenesten i 

Indre. Økonomisk 

mulighet til økning 

av hjemmetjenesten 

fra 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Teknisk   350 000 350 000 350 000 Redusere strømutgifter 

i alle kommunens 

formålsbygg. Redusere 

bruk av gatelys om 

natten. 

Ansatte må få 

opplæring i bruk av 

SD -anleggene. 

Redusere 

temperaturen med 1 

grad i alle formåls-

bygg, ikke NOS. 

Innføre tidsstyring 

på gatelys. 

18   50 000 50 000 50 000 50 000 Øke gebyr på byggesak 

og kartoppmåling.  

Nesset kommune har 

lavere gebyr enn 

sammenlignings-

bare kommuner. 

  Totalt 1 690 000 4 735 000 5 765 000 6 015 000     

 

 

 

 



Saksopplysninger 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 06.02.2014 

 

Kommunestyret tiltrer rådmannens forslag til budsjettprosess 2014 – i arbeidet med å skape balanse i 

økonomiplan 2014 – 2017. 

Vedtatte 12 prinsipper i arbeidet med å skape balanse i økonomiplanen (prinsipp for medbestemmelse) 

legges til grunn i arbeidet med å skape balanse i økonomiplanen. 

Rådmannen oppnevner administrative arbeidsgrupper hvor tillitsvalgte og verneombud skal være 

representert samt at rådmannen utarbeider mandat for arbeidsgruppene med mål og tidsfrister. 

 

Det legges opp til følgende fremdriftsprosess i dette arbeidet: 

Møte med rådmannens ledergruppe 14.01 

Møte HAMU 14.01 

Formannskapsmøte 23.01 

Kommunestyre 06.02 

Innlevering fra arbeidsgruppene 17.03 

Møte m/rådmannens ledergruppe 25.03 

HAMU 02.04 

Formannskap 10.04 

Kommunestyre 24.04 

Igangsetting av endringsprosesser/ tiltak 01.05 

 

 

Kommunestyret fattet følgende vedtak i forbindelse med behandling av Økonomiplan 2014 – 2017 i 

kommunestyret 12.12.2013: 

 

Budsjettprosess: 

Det vises til sak høsten 2007 om evaluering av budsjettprosessen. Det vises til sak 56/10 om mandat til 

arbeidsgrupper for å skape balanse i økonomiplana og sak 57/10 om 12 prinsipper i arbeidet med å 

skape balanse i økonomiplana 2010 – 2013. 

Administrasjonen får i oppgave å legge frem en sak til formannskapets første møte i 2014 som bygger 

på nevnte tidligere budsjettprosesser. Saken skal ende opp med en gjennomgang av kommunens drift 

og samlede innsparinger på 2 % for økonomiplanperioden 2014 – 2017. 

 

For å oppnå balanse i økonomiplanperioden må driften reduseres med ca. 4 mill. kroner som tilsvarer  

2 % av kommunens driftsbudsjett. Etter flere år med reduksjoner, ser ikke rådmannen at det er rom for 

å bruke” ostehøvelprinsippet” lengre ved at hver enhet finner reduksjonstiltak for 2 %. Rådmannen 

opprettet i januar 7 administrative arbeidsgrupper med deltagelse av tillitsvalgte og verneombud i 

gruppene 1 - 5:  

 

1) Grunnskole 

2) Barnehage 

3) Helse og omsorg/NAV kommunal del 

4) Teknisk, samfunn og utvikling 

5) Rådmannens stab og støttefunksjoner. Herunder økonomi, personal, fellesutgifter, kultur, IKT og 

service. 

6) Inntektsmuligheter 

7) Politisk nivå 

 

Arbeidsgruppene har gjennomgått alle tjenesteområder med tanke på om driften kan effektiviseres, 

samhandles med andre eller ev utgå. Konsekvenser og effekt er beskrevet i interne arbeidsnotat fra 

arbeidsgruppene til rådmannen.  



Tilbakemeldingene er gjennomgått med enhetslederne og videre innarbeidedet i rådmannens forslag til 

tiltak for å oppnå balanse for budsjett 2014 og økonomiplan 2014- 17.  

 

Vurdering 

Rådmannen sammen med stabs- og enhetsledere har vurdert gruppenes innspill og kommet frem til 

enstemmige forslag til innsparinger for å oppnå balanse i økonomiplan 2014 - 17. Vurderinger er gjort 

ut fra vurderte konsekvenser av tiltakene sett opp imot hva som gir innsparinger. 

Rådmannen ser at noen av de foreslåtte tiltakene vil skape mere uro enn andre og har derfor valgt å 

beskrive mer utførende de tiltakene som direkte berører ansattes arbeidsforhold. Flere av de foreslåtte 

tiltakene vil berøre ansatte i form av omplassering eller oppsigelser. Der det blir nødvendig med 

nedbemanning, vil dette først og fremst gjelde assistentstillinger, ufaglærte ansatte. Generelt er det 

vanskelig å finne andre arbeidsoppgaver for disse arbeidstakerne og problemstillingen blir i denne 

omgang ytterligere vanskeliggjort ved at det er behov for reduksjoner i flere enheter samtidig.  

 

Tiltak 5: 

Rådmannen foreslår ytterligere reduksjon av assistentressurs ved kommunale barnehager med 

bakgrunn i reduksjon i antall barn fra høsten 2015. Det er allerede satt i gang en nedbemannings- 

prosess i forhold til vedtatt budsjett for 2014. Dette innebærer reduksjon av ca. 3,5 assistent årsverk. 5 

ansatte er innkalt til drøftingsmøte. Det vil bli arbeidet med å finne muligheter for omplassering, men 

det er stor fare for oppsigelser. Ytterligere nedbemanning tilsvarer ca. 100 % stilling.  

 

 

Tiltak 6: 

Rådmannen legger enda en gang frem forslag om å feriestenge kommunale barnehager i 3 uker. Det er 

få barn som benytter seg av tilbudet i juli og en antar derfor at tiltaket vil føre til små problemer om 

foreldre får tid nok til å planlegge avvikling av egen ferie. Vi er kjent med Liedgarden barnehage har 

hatt feriestengning i flere år uten at dette har ført til større problemer. 

 

Tiltak 7: 

Rådmannen foreslår å redusere antall klasser ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole. Bakgrunnen for 

dette er at elevtallet går ned de neste årene. I forslaget ligger en reduksjon av 1 klasse for skoleåret 

2015/ 16 og ytterligere en klasse skoleåret etter. Tiltaket medfører ingen konsekvens for læring. 

Tiltaket medfører ingen konsekvenser for lærerstillinger, da en vil ha naturlig avgang i lærergruppen. 

 

Tiltak 8: 

Rådmannen foreslår å redusere assistentressurs ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole tilsvarende 50 % 

stilling. Konsekvensen av tiltaket er noe usikkert da dette avhenger av elevgrunnlaget. Tiltaket vil 

berøre ansatte og det vil være få muligheter til omplassering.  

 

Tiltak 9: 

Rådmannen foreslår å flytte elever fra mellomtrinnet ved Vistdal skule til Eresfjord barne- og 

ungdomsskule fra skoleåret 2014/15. 

Det vil fra høsten kun være 3 elever i 7. klasse ved mellomtrinnet ved Vistdal skule. Det vil si at det 

ikke er elever i 5. eller 6. klassetrinn dette skoleåret. Elevene i 7. klasse vil derfor dele klasse med 

elever i 4. skoletrinn til høsten. Fra skoleåret 2015/16 vil det igjen være elever som kommer fra 

barnetrinnet og over i mellomtrinnet. Høsten 2015 vil det være 5 elever i 5. klasse. Overflytting av 

elever ved mellomtrinnet til Eresfjord skole vil medføre lengre skoledager for elevene inkl. reisetid, 

men likevel innenfor gitte anbefalinger. Eksempelvis vil elevene fra Vistdal få kortere reisevei enn 

elevene fra Eikesdal.  



Det vil ikke føre til økte transportutgifter av betydning da elevene vil følge allerede oppsatte 

skolebusser. Fagmiljøet er redd tiltaket vil kunne føre til et redusert kollegialt fagmiljø over tid. Det vil 

berøre ansatte, men ledige stillinger vil ikke bli besatt.  

 

Tiltak 12: 

Rådmannen foreslår å redusere 30 % assistent stilling på helg ved kjøkkenet ved Nesset 

omsorgssenter. Tiltaket innebærer at oppvask av kopper og bestikk må utføres i avdelinger i helgene. 

Tiltaket vil føre til endrede rutiner. 3 ansatte i små stillingsstørrelser vil bli berørt. Det er mulig at disse 

kan overflyttes til vakante stillinger på hverdag. 

 

 

 

Tiltak 13 - 16: 

Rådmannen foreslår å starte en prosess hvor målet er å omdisponere Vistdal bofellesskap fra 

institusjon til boliger.  

 

Bakgrunnen for dette forslaget er at kommunen har mottatt «Beredskapsanalyse for Nesset», 

utarbeidet av Molde Brann- og redningstjeneste mars 2014 som vil medføre til større investeringer og 

årlige driftsutgifter.  

Beredskapsanalysen er utarbeidet med bakgrunn i Dimensjoneringsforskriften. Forskriften gir 

ufravikelige krav i forhold til responstid og dimensjonering av brannmannskap ut fra innbyggertall, 

befolkningstetthet, tett bebyggelse og sykehjem/sykehus.  

Vistdal bofelleskap er etter Dimensjoneringsforskriften definert som sykehjem da det er beboere som 

trenger assistert hjelp ved rømning. Responstid i forhold til institusjon er satt til 10 min. Denne kan 

utvides til 20 min hvis det iverksettes branntekniske tiltak som automatisk slukkesystem,  

 

 

branncelledeling av loft, selvlukkende dører mm. I dag er responstiden fra Eresfjord til Vistdal 

beregnet til 33 min og fra Åfarnes 38 min. Det betyr at for å etterleve forskriften hvis en opprettholder 

institusjonstilbud i Vistdal, må det opprettes branntjeneste i Vistdal på samme nivå som i Eidsvåg. Det 

vil si en brannstyrke med minimum 4 røykdykker og 6 brannkonstabler. I tillegg må det innkjøpes 

brannbil, diverse utstyr og tilrettelegges for garasje/brannstasjon. Samlede utgifter til investeringer 

antas å være ca. 4-6 mill.kr samt kostnader for opplæring av røykdykkere og sjåfører. Årlige 

lønnsutgifter for brannmannskap ca. kr 650 000 samt godtgjørelser for utrykning. 

 

Brannberedskapet i Vistdal må høynes selv uten institusjon i bygda. Kravet om responstid på mindre 

enn 30 min, overholdes ikke med dagens ordninger. Det vil bli behov for et hjelpemannskap på 

minimum 6 mann. Det vil ikke være behov for investering i brannbil, garasje/ brannstasjon og annet 

utstyr. Det må investeres i verneutstyr til mannskapet.  Årlige lønnsutgifter ca. kr 130 000 samt 

godtgjørelser for utrykning. 

 

Intensjonen ved opprettelse av Vistdal bofellesskap i sin tid, var at det skulle være et bolig- og 

trygghetstilbud til de eldre som stort sett greide seg selv. I årenes løp ser en at fra å være en bolig har 

bofellesskapet utviklet seg til en institusjon med brukere som trenger tilsyn det meste av døgnet. 

Bofellesskapet er bemannet med en ansatt til stede hele døgnet, dog som hvilende vakt mellom 24.00 – 

06.00. I tillegg til dette er det kjøkkenpersonell tilsvarende 0,7 årsverk. Totalt er det ca. 5 årsverk 

tilknyttet bofellesskapet samt hjemmetjenester ved behov. Årlige personalkostnader ca. kr 2,5 mill. 

Bofellesskapet består av felleslokaler, 9 hybler og en leilighet som gir plass til 10 - 11 beboere. Det er 

pr dags dato 6 beboere. Med bakgrunn i beredskapsanalysen har rådmannen aksjonert og 2 beboere vil 

bli overflyttet til NOS før denne saken blir politisk behandlet. Det vil si at det vil være 4 gjenboende 

beboere. Det er pr i dag ingen søkere til bofellesskapet. Siste søknad om fast plass var i februar 2013. 



Utover dette har 3 hatt tilbud om rehabiliterings- eller korttidsopphold i løpet av 2013/14. Nye beboere 

må kunne komme seg ut av bygningen uten assistanse. 

 

Med bakgrunn i at det nå kun vil være 4 gjenværende beboere og kriteriene for å bo her vil være at 

beboere er stort sett er selvhjulpne, ser en det som nødvendig å nedbemanne bofellesskapet. 

Rådmannen kan ikke forsvare dagens bemanningsnorm som vil være nærmere 40 % høyere en hva en 

har på avdeling for demente. I forslaget så beholder en bemanning noen timer på dagtid samt hvilende 

nattevakt som nå. Hjemmetjenester vurderes på lik linje med andre hjemmeboende.   

 

Det vil være et avgjørende valg om en skal opprettholde bofellesskapet som institusjon eller ikke. 

Rådmannen vurderer det slik at det ikke vil være økonomisk forsvarlig å opprettholde dette tilbudet 

sett i forhold til etterspørsel om plass det siste året og de kostnader kommunen må ta i forhold til 

branntekniske krav og krav om dimensjonering.  

Det vil være nødvendig å utrede behovet for alternative botilbud til eldre i Vistdal. Det er grunn til å 

tro at etterspørsel etter rom/ hybel i bofelleskap vil reduseres sterkt de neste årene. En ser endring i 

krav og forventninger til boligstandard som er en annen enn da bofellesskapet ble tilrettelagt. De fleste 

ønsker i dag å kunne bo i egen bolig med tilrettelagt hjelp så lenge som mulig hvis boligen har en 

akseptabel standard. Det vil bli fremmet egen sak om utredning av botilbud i Vistdal i mai. 

 

 

Forslag til reduksjoner er ikke satt opp i prioritert rekkefølge, men inndelt etter enheter. 

 

Nr. Enhet 2014 2015 2016 2017 Tiltak Konsekvens 

1 Felles 

utgifter 

50 000 100 000 100 000 100 000 Innsparing i 

forsikringspremier etter 

gjennomgang av 

kommunens 

forsikringsobjekter. 

Reduksjon av innkjøp 

IKT (ikke investering) 

Mindre 

konsekvenser 

2   200 000 500 000 500 000 500 000 Reduksjon som følge 

av endring i 

arbeidsgiveravgift fra 

sone 1a til sone 2 

Reduserte utgifter til 

arbeidsgiveravgift 

for kommunen 

3 Kultur 100 000 100 000 100 000 100 000 Redusere tildeling av 

kulturmidler. Total 

budsjett 350 000. 100 

000 over snitt i 

KOSTRA gruppe 2. 

Tildeling 2013 fordelt 

til 57 lag med gj.snitt 

pr lag kr 8 100. 

Vil føre til mindre 

tilskudd til lag og 

foreninger. 

Kommunen kan tilby 

opplæring i bruk av 

Tilskuddsportalen 

slik at lag og 

foreninger selv kan 

søke om eksterne 

tilskudd. 

4 Service-

kontoret 

50 000 50 000 50 000 50 000 Økte inntekter fra salg 

av meglerpakke, 

reduserte utgifter til 

porto mm 

Ingen  

5 Barne-

hager 

100 000 300 000 300 000 300 000 Redusere ytterligere 1 

årsverk ass. ressurs i 

Eidsvåg barnehage 

Utfordringer i 

forhold til 

omplassering/ 

oppsigelse av 

ansatte. 



6     100 000 100 000 100 000 Feriestengte 

kommunale barnehager 

i 3 uker fra 2015 

Enn antar at 

feriestengte 

barnehager vil gi 

liten konsekvens for 

foreldre dersom 

informasjonen blir 

gitt på ett tidlig 

tidspunkt. 

7 Skole   220 000 750 000 1 000 000 Pga. naturlig nedgang i 

elevtallet vil en kunne 

redusere antall klasser 

EIBUS fra høst 2015.  

Ingen negativ 

konsekvens for 

læring. Ingen 

konsekvenser for 

lærere. 

8   100 000 235 000 235 000 235 000 Redusere assistent- 

ressurs EIBUS.  

Dette vil føre til 

mindre generell 

assistentstøtte i 

klassene. 

Utfordringer i 

forhold til 

omplassering/ 

oppsigelse av 

ansatte. 

9   210 000 510 000 510 000 510 000 Overflytte mellomtrinn 

fra Vistdal skule til 

Eresfjord. Kun 3 elever 

i mellomtrinnet neste 

skoleår - 2014/15. Alle 

i 7 klasse. Ikke 

beregnet innsparing på 

driftsutgifter bygg. 

Vil gi lengre 

skoleveg og lengre 

skoledager, men 

innenfor gitte 

anbefalinger. Vil gi 

redusert kollegialt 

fagmiljø ved Vistdal 

skule. 

10 NAV 70 000       Minus innleie av vikar 

i 2014 

Vil kunne føre til 

større belastninger 

for de ansatte som er 

tilstede. 

11     100 000 100 000 100 000 Arbeide for ytterligere 

å redusere sosialhjelps- 

utbetalinger  

Økt bruk av statlige 

tiltaksmidler vil 

kunne øke behovet 

for flere 

praksisplasser i 

kommunen. 

12 Helse og 

omsorg 

70 000 120 000 120 000 120 000 Redusere bemanning 

på kjøkken NOS 

tilsvarende 30% stilling 

for ass. i helgene 

Endring av interne 

rutiner. Oppgaver må 

overføres til 

avdelingene. 

Overtallige tilbys 

vakante stillinger på 

dag. 

13   90 000       Kjøkkendrift avvikles- 

70% st. innen 01.06.14. 

Middagslevering fra 

Eidsvåg, kostnadene til 

dette er medregnet 

Noen beboere må ha 

hjelp til handling. 

Kostnader til 

middagslevering, 

transport til 

Eresfjord og Vistdal 

er innarbeidet. 

14   350 000       Kveldsvakt (1,4 årsv.) 

ved Vistdal 

bofellesskap avvikles 

innen 01.06.14  

Hjemmetjenesten 

fører tilsyn på kveld.  



15   250 000       Redusere bemanning 

på dagtid med 50% 

innen 01.06.14 

Fast personale noen 

timer på dagtid. 

Trappes ytterligere 

ned i takt med 

utflytting av beboere. 

16     2 000 000 2 500 000 2 500 000 Vistdal bofellesskap 

omdisponeres til 

boliger. Det er i dag 

tilknyttet ca 5 årsverk 

til Vistdal bofellesskap 

i tillegg er hjemme-

sykepleien der to 

ganger daglig.  Det er i 

dag 6 (4) beboeren ved 

bofellesskapet.  

Reduksjonsforslagene 

innebærer en gradvis 

avvikling som 

bofellesskap. Antatt 

samlet innsparing ca. 

kr. 2.500.000 

Mulig at en må øke 

ressurser i 

hjemmetjenesten i 

Indre. Økonomisk 

mulighet til økning 

av hjemmetjenesten 

fra 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Teknisk   350 000 350 000 350 000 Redusere strømutgifter 

i alle kommunens 

formålsbygg. Redusere 

bruk av gatelys om 

natten. 

Ansatte må få 

opplæring i bruk av 

SD -anleggene. 

Redusere 

temperaturen med 1 

grad i alle formåls-

bygg, ikke NOS. 

Innføre tidsstyring 

på gatelys. 

18   50 000 50 000 50 000 50 000 Øke gebyr på byggesak 

og kartoppmåling.  

Nesset kommune har 

lavere gebyr enn 

sammenlignings-

bare kommuner. 

  Totalt 1 690 000 4 735 000 5 765 000 6 015 000     

        

 
Som en vil se av tabellen vil det være nødvendig at hele organisasjonen i 2014 er forsiktige med sine 

utgifter. Det mangler her spesifikke tiltak for ca. kr 310 000. Det forventes at organisasjonen i fellesskap 

skal finne inndekning for dette.  

Rådmannen har også valgt å finne tiltak som gir større innsparinger de neste årene. Dette vil kunne gi 

oss handlingsrom i forhold til uforutsette utfordringene som måtte komme. 

 

 

Godtgjøring til folkevalgte 

Rådmannen har valgt å lage en oversikt over godtgjørelser til de folkevalgte, men mener at de 

folkevalgte selv må ta stilling til om det er en mulighet for reduksjoner her. I arbeidet med å finne 

budsjettbalanse og hvor en ser at en må nedbemanne ved flere arbeidsplasser, vil det ha positiv effekt at 

også de folkevalgte vurderte mulige reduksjoner. 

 
 
 



 
 
 
Oversikt godtgjøring folkevalgte i fem kommuner (mars 2014) 

  Nesset Vestnes Molde Gjemnes Aukra 

Skyssgodtgjørelse 
Kommunalt  
reisereg. 

Kommunalt  
reisereg. 

Kommunalt  
reisereg. 

Kommunalt  
reisereg. 

Kommunalt  
reisereg. 

Godtgjørelse ordfører 
8,23 G 
(692 998) 

9 G   
(757 836) 

11 G  
(926 244) 

8,2 G  
(690 473) 

Rådmannens lønn            
(874 000) 

Godtgjørelse 
varaordfører 

10 % av ordfører 
(69 300) + 
møtegodtgj. 

20 % av ordfører  
(151 567) ikke 
møtegodtgj 

50 % av ordfører  
(463 122) ikke 
møtegodtgj. 

4 % av ordfører   
(27 618)+ 
møtegodtgj. 

12 % av ordfører              
(104 880), ikke 
møtegodtgj 

Møtegodtgjørelse: 

Møtegodtgjørelse 
kommunestyre 

1 100 pr. møte  757 pr. møte 668 pr. møte 

690 pr. møte   
over 2 timer 
345 pr møte 
under 2 timer 

1 000 pr. møte  

Gruppeledere 
kommunestyre 

 -   -  
6680 + 1670 pr. 
repr pr. år 

 -   -  

Møtegodtgjørelse 
formannskap 

1 100 pr. møte  1 500 pr. møte 

668 pr. møte + 
33 402 pr. år + 
telefon kr 500 
pr. kvartal 

1 035 pr. møte   
over 2 timer 
517 pr møte 
under 2 timer 

1 000 pr. møte  
+ 10 000 pr. år 

Møtegodtgjørelse 
medlem utvalg 

1 100 pr. møte* 757/303 pr. møte 

668 pr. møte + 6 
680 pr. år / 668 
pr. møte / 334 
pr. møte 

500 pr. møte 
over 2 timer 
250 pr møte 
under 2 timer / 
200 pr. møte 

450 pr. møte              
(Ktr.utv. og 
hovedutv.: 3000 
pr. år + 1 000 pr. 
møte) 

Møtegodtgjørelse leder 
utvalg 

2200 pr. møte* 606 pr. møte 

668 pr. møte + 
33 402 pr. år / 1 
002 pr. møte / 
668 pr. møte 

500 pr. møte 
over 2 timer 
250 pr møte 
under 2 timer / 
200 pr. møte + 
noen få utvalg 
beløp (1000-
7500) pr. år 

580 pr. møte              
(Ktr.utv og 
hovedutv: 10 000 
pr. år + 1 300 pr. 
møte) 

Tapt 
arbeidsfortjeneste ja, maks 8 timer ja, maks beløp 

ja, men kun for 
tap av inntekt 

ja, maks timer / 
beløp 

ja, men kun 
faktisk tap 

Legitimert inntil 4000/dag inntil 1800 / dag 
erstatning for 
tap i ordinær 
inntekt og 
deknig av utgift 
som vervet 
nødvendiggjør 

inntill 3 500/dag 
inntil rådmannens 
dagslønn 

Ulegitimert 
inntil 8 timer kr. 
150/time uten 
dokumentasjon 

inntil 900/dag 
med erklæring 

for hjemmearb./ 
studenter: kr 
130 pr. time max 
7,5 t/dag 

repr. uten vanlig 
lønnsinnt. får 
tariff for ufaglærte 
pr. arb.dag 

Tilsyn med små barn / 
eldre/ 
 funksjonshemma 

inntil 150/time + 
skyss etter 
regning 

inntil 150 /time 
maks 600 / møte 

ref. utg.  kr. 70 
pr.time 

inntil 100/time  
mot kvittering 

Godtgjørelse ved kurs 
og seminar 

Skyss- og 
kostutgifter, tapt 
arbeidsfortjeneste 
og 
møtegodtgjøring 

ikke i regl. ikke i regl.  ikke i regl.  

Skyss-/kostutgifter 
og tapt arb. 
.ortjeneste, men 
ikke møtegodtgj. 

           



Antall møter i 2013           

Kommunestyre 9 8 9 9 8 

Formannskap 12 11 20 20 13 

Bespisning 35 600         

 

Økonomiske konsekvenser 

Ved gjennomføring av de foreslåtte tiltakene, vil en kunne oppnå balanse i økonomiplanen for 

perioden 2014 -2017.  I årene 2015 – 2017 vil det være et handlingsrom i forhold til ev nye 

utfordringer. 

 

Betydning for folkehelse 

De foreslåtte tiltakene vil føre til usikkerhet for mange ansatte hva gjelder arbeidstilbud og privat 

økonomi. Dette kan ha innvirkning ikke bare for den ansatte, men også sett i forhold til den totale 

familieøkonomien.  



Uttale frå Ungdommens kommunestyre møte 24. januar 2014  
sak 4/2014 - Budsjett for UKS, ungdomsmidlane og ungdomsklubben (ansvar 2530 og 2531) 

 

Budsjett for UKS, ungdomsmidlane og ungdomsklubb: 

UKS møtegodtgj. og mat 4-5 møter   44000,- 

Ungdomsmidlane og skibuss    50000,- 

Ungdomsleiar, lønn og avgifter    92000,- 

Utstyr og aktivitet ungdomsklubb   27000,- 

Sum     213000,- 

 

• UKS meiner at etter som Nesset er kåra til årets ungdomskommune og har ein positiv 
utvikling i ungdomsarbeidet, vil det vere svært negativt om potten bli redusert.  

• Ein reduksjon av midlane til ungdomsarbeid strir mot kommunens målsettingar for arbeid retta 
mot ungdom. Det er eit negativt signal til ungdommen, som føler at arbeidet ikkje nytter 
likevel. 

• Nesset må tenke på framtida og satse på ungdommen. 

Dessuten etterlyser UKS framdrifta av Fleirbrukshallen som vil bli eit viktig samlingspunkt og skape 
aktivitet for ungdom i Nesset. 

 

Uttalen er einstemmig vedteke av UKS. 



 

 

 

 

Notat 
 

Til: 
 

 

Fra: Anne-Karin Sjøli 
 

 

 

 

 
Sak nr. Dato 
2013/396-114 04.04.2014 

 

Referat fra møte i HAMU og Samarbeidsutvalget 030414 

HAMU:  Fra arbeidsgiver: ordfører Rolf Jonas Hurlen, rådmann Liv F. Husby, personalsjef Anne-

Karin Sjøli og enhetsleder Jan Karstein Schjølberg 

 Fra arbeidstaker: Fagforbundet v/Sissel Ebbesen Bugge, Utdanningsforbundet v/ May 

Tove Bye Aarstad, Delta v/ Anita Storholt Mittet og hovedverneombud Marit 

Hammervold. I tillegg møtte NSF v/ Siw Aasen medl. av Samarbeidsutvalget. 

 

Møte var lagt opp som et rent informasjonsmøte om det arbeidet som er igangsatt for å redusere 

budsjettet. Jfr. K-sak 106/13. 

 

I løpet av 1. halvår har det vært bredt sammensatte grupper på alle enheter, inkl. rådmannens stab som har 

gått igjennom kommunens drift, og forslått innsparinger. Som et resultat av dette arbeidet legger nå 

rådmannen frem sitt forslag til reduksjoner i økonomiplanen. 

 

Utvalgene fikk utdelt et regneark der de forslåtte innsparingstiltakene var satt opp.  Rådmannen 

poengterte at dette ikke var i prioritert rekkefølge.  

 

Etter at alle de forslåtte innsparingstiltakene var gjennomgått ble det sett på hvilke av tiltakene som ville 

få personalmessige utfordringer.  

 

Medlemmene i utvalgene hadde, etter å ha fått en innføring i bakgrunnen til at disse tiltakene hadde blitt 

valgt å fremme, stor forståelse for forslaget.  

 

Utvalgene fikk i tillegg orientering om brannsynsrapporten som Molde brann- og redningstjeneste hadde 

utarbeidet etter tilsyn ved Vistdal bofellesskap. I denne rapporten fremkommer det at Nesset brann- og 

redningstjeneste ikke er dimensjonert for å dekke kravene til responstid for utrykning til institusjon med 

beboere som ikke greier seg selv. Bygget i seg selv har også mangler i forhold til brannsikkerheten. Jfr. 

Rapport fra Molde brann- og redningstjeneste.    

 

Utvalgene har forståelse for, og ser nødvendigheten av de tiltakene rådmannen skisserer. Utvalgene 

presiserte viktigheten av at eventuelle nedbemannings- eller omplasseringsprosesser gjøres i henhold til 

lov og avtaleverk.  

 



 

Nesset kommune Arkiv: G21 

Arkivsaksnr: 2008/32-56 

Saksbehandler:  Jan Karsten Schjølberg 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur  13.05.2014 

Nesset formannskap  05.06.2014 

Nesset kommunestyre  19.06.2014 

Råd for eldre og funksjonshemma 6/14 14.05.2014 

 

Evaluering av ordningen med interkommunalt legevaktsamarbeid - ny behandling 

Vedlegg 

1 Interkommunal legevakt i Nesset 2013 - kommunelegens vurdering 

2 Molde interkommunale legevakt - evalueringsrapport 

3 Særutskrift - Evaluering av interkommunal legevakt 

4 Interkommunalt samarbeid for legevakt - forespørsel for utredning av alternative muligheter 

5 Interkommunalt samarbeid legevakt 

6 Svar på spørsmål angående interkommunalt samarbeid 

7 Deltakelse i øyeblikkelig hjelp-tilbud ved Kirkebakken i Molde 

8 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Nesset kommune viderefører dagens ordning med deltagelse i det interkommunalt 

legevaktsamarbeid ved Molde interkommunale legevakt. 

 

2. Ordningen med lokal legevakt fra mandag til og med torsdag mellom kl. 16. 00 og 21.00 

videreføres.  

 

 

Saksopplysninger 

Det ble i sak 54/13 gjort følgende vedtak. 

Saken utsettes. 

Administrasjonen får i oppdrag å utrede en legevaktordning i flere alternativer. 

1) En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige ressurser. 

2) En egen legevakt basert på egne ressurser. 



3) En legevakt basert på avtale med kommuner utenfor dagens ordning. 

4) Dagens ordning med en økonomisk fordeling mellom deltakende kommune basert på folketall. 

 

Nesset kommune har i dag et legevaktsamarbeid med Molde, Eide og Fræna. Legevakta er stasjonert 

på Lundavang i Molde (like i nærheten av sjukehuset).  Det planlegges flytting av legevakts kontorene   

til bedre tilrettelagte lokaler ved Kirkebakken helsesenter i løpet av 2014. Nesset kommune sluttet seg 

til den interkommunale legevakta gjennom vedtak i kommunestyret i desember 2011. Interkommunal 

legevakt hadde oppstart 1.4.2012.   

Saken ble  behandlet på nytt i kommunestyret den 29.3.12.  Kommunestyret vedtok i dette møtet at det 

skulle etableres en egen ordning med lokal legevakt i Eidsvåg sentrum fra mandag til torsdag fra kl. 

16.00 til kl.21.00. Merkostnadene på kr. 130.000,- skulle dekkes over kommunens disposisjonsfond. 

Kommunestyret vedtok at legevaktsordningen skulle evalueres og saken ble lagt fram til politisk 

behandling i møte 10. juni 2013, sak 54/13. Vedtaket var som tidligere nevnt, at saken utsettes og at 4 

nye alternativ skulle utredes. I denne saken ble det bl.a. lagt stor vekt på evaluering av den 

interkommunale legevaktsordningen som Nesset kommunen har etablert sammen med Molde, Eide og 

Fræna. Dokumentene i forhold til evalueringen er lagt ved saken. Dette gjelder evalueringsrapporten 

fra Molde interkommunale legevakt datert 25.3.13, kommunelegen i Nesset sin vurdering fra mai 2013 

samt referat i samarbeidsutvalget for fastlegeordning fra møte den 15.5.13.  

 

Rådmannen vil i saken som nå legges fram fokusere på oppdraget som ble gitt av kommunestyret i 

møte den 20.6.13 dvs. å utrede de 4 alternative løsningene. 

 

Alternativ 1) En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige ressurser. 

 

Alternativ 1 kan løses på følgene måte: 

a) Leie inn vikarer enkeltdager. Aktuelle leger kan være leger som har annet arbeid i nærliggende 

kommuner, og som kan ta disse oppdragene som ekstra jobb. 

b) Leie inn vikarer i faste perioder f.eks. 10 dager i løpet av en måned. Vikarer kan leies inn via 

vikarbyråer. 

c) Opprette en eller flere faste legestillinger som bare går kvelds og nattevakter. 

Utfordringene i forhold til dette alternativet er å få til en stabil og forutsigbar ordning når det gjelder 

rekrutering av vikarer. De av våre fastleger som vil komme til å delta i legevakten må ha en fast 

oppsatt turnus i forhold til legevaktarbeidet. Det er av den grunn svært viktig at det kan rekrutteres 

vikarer til de vakter i turnusen som det på førehand er forutsatt dekt av vikarer. 

Beredskapsgodtgjøringen for legevaktsarbeid i vaktklasse 1 (gammelordning i Nesset) vil utgjøre ca.  

kr. 3.000,- pr. døgn. I tillegg kommer inntekter etter normaltariffen for pasientkontakt gjennomsnitt 2 

til 4 pasienter pr. døgn.  Vikarlegene som kommer til Nesset for å ta vakter kun som legevakt vil få en 

relativ beskjeden godgjøring for dette arbeidet. Godgjøringa vil være på samme nivå som gammel 

ordning i Nesset, dvs. etter vaktklasse 1. 

 

Alternativ 2) En egen legevakt basert på egne ressurser. 

 

Det er ved legekontoret i dag 3 fastleger og 1 turnuskandidat. Dersom alle er til stede og samtlige 

deltar i legevaktsordningen vil vi i Nesset kunne etablere en 4 delt vaktordning. Med bakgrunn i 

ferieavvikling, kursdeltagelse, sjukdom og andre permisjoner er det ofte mindre enn 4 leger tilstede. I 

særavtale SFS 2305 mellom KS og Den norske legeforening går det fram at vaktbelastningen bør 

normalt ikke være større enn 4 –delt.  I Nesset har ofte unntaksreglene (mindre enn 4 i turnus) vært 

hovedregelen og ikke unntaket.  Det som syns avklart i møte med legene i Nesset er at disse ikke 

ønsker å fortsette som lege i Nesset dersom de må delta i en legevakt med en vaktbelastning som 

innebærer en 4 – delt turnus.  

Kommuneoverlegen i Nesset er av den formening at skal en ha en legevaktsordning basert på egne 



ressurser må det minst være to fastleger til. En økning av antall fastleger vil resultere i behov for 

utvidelse av lokalitetene samt at det vil resultere i redusert pasientlister for den enkelte fastlege. Nesset 

har i dag ca.3000 listepasienter som er fordelt på 3 leger, skal en fordele disse på f.eks. 5 leger vil en få 

en gjennomsnittlig listelengde på 600.  En listelengde på 600 er det minste en lege kan ha for å 

tilfredsstille krav i henhold til spesialitet i allmennmedisin. Reduserte lister kan resultere i at 

fastlegestillingene i Nesset vil bli mindre attraktive ved at de gir mindre oppgaver og dårlige 

økonomisk uttelling. Flere fastleger vil resultere i at turnuslegen får mindre pasienter og dermed 

redusert læringsmiljø.  

I nevnte særavtale mellom KS og legeforeningen går det fram at fastlegen selv kan vurdere om det er 

forsvarlig å behandle pasienter dagen etter en har hatt legevakt. Dersom legen finner det nødvendig å 

ta fri etter legevakt beholder legen basistilskuddet. Har legen hatt utrykning på vakt etter kl. 23. 

foregående dag, kan legen ta 8 timer arbeidsfri dagen etter legevakt uten trekk i lønn/basistilskudd. 

Slik fri gir praksiskompensasjon på kr. 2.300,- for 8 timer. Ved delvis fri foretas forholdsmessig 

avkortning.   

   

Alternativ 3) En legevakt basert på avtale med kommuner utenfor dagens ordning. 

 

Rådmannen har sendt brev til Rauma og Sunndal kommuner i forbindelse med ønske om å vurdere et 

legevaktsamarbeid. Begge kommunene har svart på henvendelsen. Sunndal kommune uttaler i 

svarbrevet at de ser positivt på et evt, samarbeid.  Rådmannen og enhetsleder helse og omsorg i Nesset 

har vært i møte med rådmann og helsesjef i Sunndal kommune.  Rådmann og helsesjef i Sunndal var i 

utgangspunktet positivt til samarbeide.  Rådmannen i Sunndal mente det fra Sunndal kommune sin 

side ville være helt uaktuelt og legge legevakta fult og helt til Eidsvåg.  

Det som kunne være aktuelt å forhandle videre med var følgende:  

I et eventuelt legevaktsamarbeid kan legene i Nesset ha kontor ved Nesset legekontor når disse har 

legevakt. Oppmøtested for pasientene fra Sunndal og Nesset vi da være ved legekontoret i Eidsvåg.  

Når legene fra Sunndal har vakt blir oppmøtestedet legens kontor på Sunndalsøra.  

Nesset kommune har 3 leger + turnuskandidat. Sunndal kommune har 6 leger + turnuskandidat. Dette 

innebærer at maks 4 av 11 legevakter vil være ved legekontoret i Nesset. Kostnadene med en evt. 

felles legevakt vil være den samme som Sunndal alene har i dag noe som tilsvarer ca det samme som 

Nesset hadde tidligere før samarbeidet med Molde, Eide og Fræna. Antatt årlig kostnad ca. kr. 1.2 

mill. I et evt. samarbeid bør kostnaden bli fordelt i forhold til innbyggertall. 

Ordningen med egen legevakt i Nesset fra kl. 17.00 til 21.00 fra mandag til og med torsdag i tillegg til 

et samarbeid om felles vakt med Sunndal vil muligens ikke være aktuelt.  

 

Rauma kommune har gitt tilbakemelding om at de skal ta kontakt dersom de ser at et evt. 

vaktsamarbeid med Nesset kan være aktuelt. Rauma er i samtaler med Vestnes kommune om å utrede 

en felles legevakt. 

 

 

Alternativ 4) Dagens ordning med en økonomisk fordeling mellom deltakende kommune basert på 

folketall. 

 

Det er nå inngått en ny avtale mellom Molde, Fræna, Eide og Nesset ang fordeling av kostnadene i 

forbindelse med det interkommunale legevaktsamarbeidet. 30 % av kostnadene fordeles likt mellom 

de 4 kommunene, 70 % av kostnadene fordeles i forhold til folketallet i den enkelte kommune.  For 

Nesset betyr det en årlig reduksjon på kr. 298.000 sammenlignet med det som var for 2013.  

Ved legevakta i Molde er det en lege samt hjelpepersonell på alle vakter, i tillegg er det en lege i 

bakvakt som tilkalles ved behov.  

Nesset kommune er av Molde kommune også invitert til å delta i et øyeblikkelighjelptilbud. Dette er 

tilbud som ikke kan besvares fra Nesset kommune før vi har fastsatt hvilken legevaktordning vi skal 



ha. Alle kommuner skal ha et tilbud om øyeblikkelighjelp – seng innen 2016. 

 

Vurdering 

En ordning med egen legevakt i Nesset basert ved bruk av egne ressurser eller en ordning med bruk av 

egne ressurser supplert med vikarer, synes etter de opplysninger en har i saken vanskelig å få til.   

 

- Ved kun bruk av egne ressurser må en øke antall fastleger, kommuneoverlegen mener 2, noe som 

innebærer redusert listelengde for fastlegene som igjen resulterer i mindre inntekter for den enkelte 

lege. Flere leger til å dele pasientlistene, vil gjøre legestillingene mindre attraktiv både faglig og 

økonomisk. Det samme gjelder også turnuslegestillingen. Nye fastleger vil også ha ønske om fast 

tilsetting i kommunen (deler av stillingen) i forhold til kommunale oppgaver. Noe som vil resultere i 

økte utgifter for kommune. Legene er i dag til sammen tilsatt i ca. 100 % stilling bl.a. ved helsestasjon 

og Nesset omsorgssenter.  

 

- En ordning ved innleie av legevikar med kun arbeid i legevakten vil kunne være ustabil og lite 

forutsigbar i forhold til rekruttering, sett ut fra tidligere erfaring. En legevakttjeneste basert på vikarer 

og egne ressurser vil sannsynligvis også bli en svært kostbar legevaktordning. Det vil sannsynlig være 

vanskelig å få rekruttert vikarleger til en evt. legevakt i Nesset med beredskapsgodgjøringen som stort 

sett eneste inntekt.  Kommunen vil nok måtte gi vanlig legelønn til disse. Dette ville sannsynligvis 

også resultere i at våre fastleger ville ha den samme lønn når disse har vakt.  

 

- Et eventuelt samarbeid med Rauma synes upraktisk   Det at våre pasienter må reise til Åndalsnes 

dersom det vil være behov for å oppsøke legevakten vil for de fleste bli for tungvint. Det er også viktig 

å ta høgde for at pasienten etter å besøkt legevakten kan bli sendt til sjukehus. Fra Rauma vil dette bety 

Ålesund sykehus på nattestid da det ikke vil være fergeforbindelse. Dette vil for de aller fleste 

innbyggere i vår kommune bli en relativt lang reise.   

 

Det gjenstår to alternativer a) en videreføring av dagens ordning med eller uten egen legevakt mellom 

kl. 16.00 og kl. 21.00 på hverdager og   b) legevakt i samarbeid med Sunndal.   

 

- Når det gjelder dagens ordning så er tjenesten allerede etablert og samarbeidskommunene ønsker at 

også Nesset slutter seg endelig til dette samarbeidet.  

- Det at sunndalingene må reise til Nesset 4 av 11 døgn for å oppsøke legevakten vil sannsynligvis 

skape diskusjon i Sunndal. Dersom en ser på et legevaktsamarbeid mellom Sunndal og Nesset er det 

en fordel for de av våre innbyggerne i Nesset som får behov for å oppsøke legevakta de dagene denne 

er i Nesset (4 av 11 vakter). En felles legevakt med Sunndal vil også bli en billigere ordning for Nesset 

kommune. Den største ulempen er at de som må oppsøke legevakta på Sunndalsøra og deretter blir 

sendt på sjukehuset i Molde får en lang reise og bruk av unødig og noen ganger viktig tid. Et annet 

moment er at det må forhandles fram et forslag til samarbeidsavtale som må behandles politisk både i 

Sunndal og Nesset. Det er derfor ikke gitt at Nesset kommune får til en ordning med Sunndal i 

samsvar med forutsetningene. 

En forutsetning for et evt. samarbeid med Sunndal sett fra Nesset kommune sin side, bør være at 

legevakta blir stasjonert i Nesset 4 av 11 vakter.  

 

- Alternativ 4 i kommunestyrets vedtak i sak 54/13 der administrasjonen skulle utrede følgende: 

Dagens ordning med legevakt i Molde med en økonomisk fordeling mellom deltakende kommune 

basert på folketall i de deltagende kommune er utredet og ny avtale om fordeling av kostnader inngått. 

Kostnadene er fordelt sett i fra Nesset kommunens mening på en riktig måte.  Rådmannen er av den 

formening at legevakten i Molde vil kunne gi et godt tilbud til innbyggerne i Nesset.  Legevakta i 

Molde er godt utstyrt og bemannet både med lege og hjelpepersonell samt lege i bakvakt. Det er også 



en fordel at legevakta i Molde er i nærheten av sjukehuset. Det hender ofte at pasienten etter besøk ved 

legevakta blir sendt til sjukehuset for nærmere undersøkelser/behandling. 

I Nesset kommune er det en god ambulansetjeneste. Er situasjonen for pasienten alvorlig vil 

ambulansen kjøre direkte til sjukehuset.  

  

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Den etablerte legevaktordningen med Molde, Fræna og Eide vil koste for 2014 ca. kr.1 mill.  

Fakturaen for 1 kvartal 2014 er på kr. 251,900,-.  Etableringen av en egen ekstra legevaktsordning i 

Nesset fra mandag til og med torsdag fra kl. 16.00 til 21.00 koster kommunen ca. kr. 130.000,-.  Et evt. 

samarbeid om legevakt med Sunndal antas å koste Nesset kommune ca. kr. 500.000,- pr. år. Dette 

innebærer en for Nesset kommune redusert kostnad i forhold til i dag på noe i overkant av kr. 

600.000,-.  Det er da forutsatt at egen legevakt i Nesset på kveld fra mandag til og med torsdag 

opphører.  

 

 

Betydning for folkehelse 

Det å ha etablert en legevaktkontor i nærheten av sjukehuset innebærer at pasienten vil kunne få en 

raskere behandling av spesialisthelsetjenesten (sykehuset) dersom dette er nødvendig. Det at en først 

må reise til Sunndalsøra for å oppsøke legevakta for deretter å bli sendt til sjukehuset i Molde vil i 

enkelte tilfeller resultere i tap av viktig tid, i enkelte tilfeller kan det være viktig å komme fortest mulig 

i gang med behandling fra spesialisthelsetjenesten.   
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Sak: Vedr. Interkommunal legevakt i Nesset 2013. 

Kommuneoverlegens uttalelse. 

Tidsplan: 

Kommunestyre: 20.6

Formannskap: 6.6 

HOK: 21.5

Utvalg for eldre og funksjonshemmede: 22.5 

Kommunestyret vedtok i desember 2011, sak PS 140/11 at Nesset kommune skulle delta i 

interkommunalt legevakt samarbeid (Molde interkommunale legevakt, MIKL) fra 

1.4.2012.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 08.12.2011

Det vises til brev fra Molde kommune datert 05.01.2009 med invitasjon om å delta i et
interkommunalt samarbeid om legevakt.

1. Nesset kommune slutter seg til ordningen med interkommunal legevakt i 
samarbeid med kommunene Molde, Fræna og Eide.

2. Nesset kommune tiltrer ordningen med interkommunalt legevaktsamarbeid 
mellom kl. 2100 og kl 0800, og på helg.

3. Samarbeidet omfatter også overgrepsmottak som økonomisk er integrert i 
legevakten.

4. Det legges til grunn av interkommunal legevakt starter opp 1. april 2012, og første 
året skal være en prøveordning

5. Kommunens merutgifter til legevakt i 2012 på ca. kr 200 000 er innarbeidet i 
kommunens årsbudsjett for 2012.

6. Ordningen evalueres etter 1 års drift, herunder også valg av kostnadsmodell.

Interkommunalt legevaktsamarbeid på natt (kl. 21.00-08:00) 7 dager i uken vurderes.

Saken legges fram for kommunestyret snarest mulig i 2012 (2013?) 

Saken skal nå opp til ny behandling i kommunens politiske organer, med endelig 

beslutning i kommunestyret 20.6.2013. 

Her følger kommuneoverlegens vurdering mai 2013: 

Kommuneoverlegen ber om at ALLE dokumenter som fulgte saken i 2011 også blir vurdert 

pånytt. Kommuneoverlegens uttalelse fra den gang blir ikke gjentatt, men er uendret like 

relevant for saken. 

Styringsgruppa for Molde interkommunale legevakt har laget en evalueringsrapport, datert 

25.3.2013. Denne følger saken. Momenter i denne blir ikke gjentatt her, men er viktig! 

Sammendrag: 

 Nesset kommune startet arbeidet med interkommunalt legevaktsamarbeid i 2009 

pga. svært ustabil legedekning, mange vakanser og korttidsvikarer og altfor stor 

vaktbelastning for legene. Det var 19 vikarer på 5 år. 

 Molde interkommunale legevakt har vært i drift ca. 1 år, fra 11.4.2013. 

 Nesset har hatt lokal legevakt mandag-torsdag 16-21. 

 Det har vært omfattende motstand i befolkningen mot ny ordning, med 

underskriftslister og leserinnlegg i aviser.

 Ca 95-99% av legenes aktivitet skjer på dagtid, dvs. utenfor vakt, med arbeid 

legekontoret og samarbeid med kommunenes øvrige helse- og omsorgstjeneste og 

NAV. Legevakt må ses i sammenheng med totalaktivitet.

 Virksomhetsdata innhentet fra HELFO, Legevaktsentralen/AMK og Molde 

interkommunale legevakt for 2011 (før) og 2012 (etter). De er omtrent 

sammenfallende med nasjonale data.

o Ingen endring av aktivitet på legekontoret dagtid, målt etter antall 

konsultasjoner.

o Ca 25% reduksjon av henvendelser fra 2011 til 2012. Dette mest på 

helg, og vanlige henvendelser, dvs ikke hast. Uendret antall 

henvendelser 16-08 man-tors i 2011 og 2012. Dette stemmer overens 

med tall fra de andre kommunene i evalueringsrapporten. 

o Totalt antall henvendelser på legevakttelefon: 3,3 pr døgn

o Totalt antall henvendelser lokal legevakt i Nesset (man-tors 16-21): 2,1 

pr døgn.

o Totalt antall kontakter MIKL man-tors 21-08: 0,6 pr døgn

o Totalt antall kontakter MIKL helg (fre 16-man 08) 4,3 pr døgn, derav 2,7

konsultasjoner. 
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 Gjennomsnittlig reiseavstand til legevaktslokalet, uavhengig av organisering, for 

innbyggere i Norge er 53 min, dvs Eidsvåg ligger i helt gjennomsnittlig 

reiseavstand. 

 Av kommuner i Romsdal og Nordmøre er det bare Sunndal, Rauma og Vestnes 

(jobber for å få det nå) som ikke har interkommunalt legevaktsamarbeid

 Ny fastlegeforskrift gjeldende fra 1.1.2013 gir vaktfritak for leger etter fylte 55 år. 

1 av legene i Nesset har derfor vaktfritak. Gammel ordning vil gi 3-delt vakt som 

standard, med betydelig sårbarhet. Forsterket problemstilling i forhold til første 

runde.

 Legene har vært svært fornøyd med den nye ordningen. Å gå tilbake til gammel 

ordning vil føre til ny ustabilitet.

 Hvis Nesset trekker seg ut av ordningen, kan det bli vanskelig å knytte seg til 

ordningen påny hvis det skulle bli nødvendig.

Kommuneoverlegens tilråding: 

Nesset kommune går inn i fullt interkommunalt legevaktsamarbeid med Molde, i 

likhet med Molde, Fræna og Eide.  Ordning med lokal legevakt i Nesset mandag-

torsdag 16-21 opphører. 

 Hovedformålet med interkommunal legevaktordning er å sikre en stabil og god 

legetjeneste som del av den totale primærhelsetjenesten i Nesset kommune. 

 Dette vil gi en legevakt for fremtiden, en legevakt av god kvalitet, på lik linje med 

flertallet av Norges kommuner. 

 Ca.95-99% av kontakten med legetjenesten skjer på dagtid. Ustabil legedekning 

vil gi mye utrygghet, misnøye og fare for dårligere kvalitet. 

 Det har vært ca 25% reduksjon i antall henvendelser på legevakt etter innføring av 

ny ordning. Dette har vært vanlige henvendelser i helgene. Det har ikke vært økt 

pågang på legekontoret på dagtid. Kommuneoverlegen mener reduksjonen 

hovedsakelig skyldes «halvøyeblikkelig» problemstilling, som har vært tatt opp 

med fastlege som tilfeldigvis har vakt, og som ikke har medført dårligere 

oppfølging av pasientene.

 Lokal legevakt er godt service tilbud til kommunens innbyggere. Over halvparten 

av kontaktene med legevakt skjer i helgene, når legekontoret er stengt, og dermed 

må flesteparten uansett reise til Molde. Kommuneoverlegen foreslår derfor at 

denne ordningen avvikles. 

 Ny fastlegeforskrift gir vaktfritak for leger etter fylte 55 år. I likhet med de fleste 

andre kommuner får Nesset kommune store utfordringer for en forsvarlig 

vaktordning. 

 Evaluering etter ett års prøvedrift i Molde interkommunale legevakt viser at det 

fungerer godt, og det er ønske fra de tre andre deltakende kommunene og 

styringsgruppa at dette fortsetter. 

Mulige løsninger: 

1. Gå inn i fullt samarbeid som de andre kommunene i MIKL, med samarbeid 16-08 

man-fre og 08-08 helg/ høytid

2. Beholde prøveordning permanent, dvs lokal vakt i Nesset man-tors 16-21, ellers 

fullt samarbeid.  Evt varianter av denne. 

3. Gå tilbake til «gammel« ordning, si opp avtalen med interkommunalt 

legevaktsamarbeid  med Molde, Fræna, Eide .

4. Øke fastleger i Nesset med 1-èn- og gå tilbake til «gammel ordning».

Definisjon :

Legevakt defineres som arbeid UTENFOR vanlig arbeidstid, dvs kveld 16-08 og helg 

fredag kl 16 til mandag kl 08. 

Alle legene har minst 37,5 timers arbeidsuke, i tillegg flere timer pr uke til kontorarbeid 

som ikke er vaktarbeid. Alle leger i primærhelsetjenesten er pålagt vakt, unntatt ved fritak 

som er avtalefestet. Alt vaktarbeid kommer i TILLEGG til vanlig fastlegearbeid. For 

legene i Nesset har kontorarbeid som hører til fastlegejobben av praktiske årsaker 

hovedsakelig blitt gjort utenom arbeidstid mest når man likevel er bundet til vakt. Det skal 

være opp til den enkelte lege når dette kan gjøres, og er kommunen uvedkommende.

Vaktordningene:

«Gammel vaktordning»

Vakt 16-08:30 hverdager, helg fredag kl 16 til mandag kl 08:30. Beredskapsvakt/ 

hjemmevakt. Ikke hjelpepersonell. 
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3-delt vakt betyr vakt 2-3 døgn pr uke, i tillegg hver 3. helg. 2-delt vakt betyr 2 døgn pr 

uke, i tillegg 2. hver helg fredag kl 16:00 til mandag kl 08:30. 

Kostnad for «gammel vaktordning»: i 2010 ca 1,2 millioner: I tillegg til vaktgodtgjørelse 

etter tariff for døgnvakt, (ca 700,000,-) også arbeidsgiveravgift, 25% tillegg for 3-delt vakt

(Kun 3 leger som delte på vaktene) det meste av året, utgifter til vikarformidlingsbyrå, 

dekning av vikarers utgifter.  Dette betyr nesten dobling av kostnad for legevakt pga 

sårbarhet og vikarbruk. 

Ny ordning ved Molde Interkommunale legevakt , heretter kalt MIKL:

Man-fre 16-22 og  22-08 , bakvakt 18-22 , lør/ søn  08-22 eller 22-08 , bakvakt 12-22 

lør/søn. Bakvakt innkalles ved behov. Lege tilstede hele åpningstiden. Sykepleier tilstede 

hele åpningstiden. 

Lokal ordning i Nesset: lokal legevakt 16-21 mandag til torsdag. Legen i Nesset har fått 

noen færre kveldsvakter i Molde man-tors. 

Alle henvendelser til Nesset før vaktavslutning har vært håndtert lokalt, selv om 

avslutningstidspunkt for vakt er passert. 

Kostnad for nåværende prøveordning med lokal legevakt i Nesset: ca 110.000,- pr år i 

tariffestet vaktgodtgjørelse i TILLEGG til kostnad for full deltakelse i interkommunalt 

samarbeid. (viser til Rådmannens saksutgreiing). Dette tallet kan øke med 25% pga tre-delt 

vaktordning, saken vurderes i legeforeningen. 

Uendret: 

 Legekontoret er kommunens eneste legekontor. Åpningstid 08:30-16:00. All 

daglegevakt er helt uendret. 

 Legevaktsentralen (LV sentralen) og AMK: Håndterer alle som ringer 

legevaktnummer 712 32333 og 113 hele døgnet, og videreformidler til 

legekontoret (dagtid), legevakt i Nesset eller legevakt ved MIKL. Kan også starte 

aksjon uten kontakt med lege, ambulanse og helikopter koordinator. 

 Ambulanse: stasjonert i Eidsvåg. 

Den akuttmedisinske kjede: alt dette i tillegg til legevakt, enten legevakt er på dag eller 

kveld, Nesset eller Molde. 

Nye bestemmelser som har kommet etter desember 2011:

Revidert Forskrift om fastlegeordning i kommunene, gyldig fra 1.1.2013: 

Fastlegen har rett til fritak til legevaktdeltakelse etter første ledd bokstav a når legen:

a) er over 55 år, (tidligere 60 år) 

b) er gravid i de tre siste måneder av svangerskapet eller når graviditeten er til hinder

for deltakelse eller

c) ammer barn som er under ett år

Kommentar: Nesset kommune har 3 fastlegehjemler + 1 turnuslege. Med egen vaktordning 

vil pt kun to av fastlegene gå vakt, en er fritatt pga alder (55 år).  I beste fall 3-delt vakt, i 

ferier, /kurs/ fravær/sykdom kort og lang vil det bare være 2-delt. 

Sentral forbundsvis særavtale , SFS 2305 (2010-2012): 

Regulerer forhold vedr legevakt. Er under reforhandling i disse dager, ett år på overtid. Ett 

av hovedpunktene gjelder legevakt, og det forventes betydelige endringer vedr. legevakt. 

Gjeldende SFS 2305:

7.2 Belastningen ved legevakt bør normalt ikke være større enn firedelt vakt. (Godtgjøring 

for høyere vaktbelastning er +25% i vaktgodtgjørelse) . 

Turnuslegeordningen: 

Blir lagt om fra 2013. Turnus i distrikt blir nå søknadsbasert. Tidligere «plassering» etter 

trekning. Usikkert om vaktordning vil påvirke søknadene. Turnusleger er nyutdannet, stor 

mulighet for at kvinnelige turnusleger blir gravide- og dermed ute av vaktordning. Kan 

fullføre tjeneste med vaktsamarbeid. 

Pasientenes erfaringer: 

Se evalueringsrapporten fra MIKL. Det er ikke gjennomført egne undersøkelser fra Nesset

utover dette. Det var betydelig uro lokalt sommer/ høst 2012 etter en hendelse som fikk stor 

oppmerksomhet i avisen. Denne saken ble sendt som klage til Fylkesmannen/ 
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Helsetilsynet. Det har vært gjennomført aksjon med underskriftslister for å få tilbake 

«gammel ordning» og innlegg i avisa. 

Hovedbekymring har vært dårligere beredskap, lang reiseavstand og ukjente leger. 

Legenes erfaring: 

Legene er svært fornøyd med ny ordning. Spesielt nevnes fri i helgene. Rolige vakter i 

Nesset med få henvendelser (se under). Travle og arbeidskrevende vakter i Molde, men få 

vakter og velregulert arbeidstid. Greit med kveldsvakter i Nesset. Varierende, men generelt 

lite henvendelser, får gjort unna kontorarbeid for administrasjon av fastlegepraksis når de 

først har vakt og er bundet opp i tid.  

Møte i allmennlegeutvalget april 2013: 

De tre faste legene møtte.  

Kommuneoverlegen har vaktfritak pga alder etter den nye ordningen. Alle legene avviser 

tre-delt vakt som standard. Med så få leger som det er i Nesset er det altfor sårbart, og 

erfaring også fra siste året er at det stadig er endringer og ekstravakter lokalt pga kurs, 

ferier etc.  Belastning med lokal vaktordning, uansett ordning er mye beredskapstid og 

relativt lite pasientkontakter.

Avstemning:

Alle legene avviser «gammel ordning», også alternativet med en ekstra fastlegehjemmel.  

To leger stemmer for fullt vaktsamarbeid fra kl 16, på lik linje med de andre kommunene. 

En lege stemmer for at nåværende prøveordning skal bli permanent. 

Vedr ukjente leger: 

Dette gjelder ALLE interkommunale legevakter og alle kommuner. Gjelder også 
kommuner uten vaktsamarbeid, jo større kommunen er og jo flere leger som deltar i vakt.
(F.eks Sunndal med to legekontor og 5-6 fastleger). Molde har alltid hatt det slik, Fræna 
og Eide hatt det slik, også med mye vikarbruk.  Det er ikke til å unngå i interkommunalt 
LV samarbeid med flere deltakende leger.  
Det skal alltid tilstrebes god kvalitet på legevakt tjenestene. Faste leger er alltid viktigst på 
dagtid, både ifht fastlegejobben og i samarbeid med øvrig kommunale helse- og 
omsorgstjeneste.
Legevakt skal ikke være en fortsettelse av fastlegens arbeid med oppfølging av pasienter 
med kroniske sykdommer.

Virksomhetsdata for legevakt: 

1. Nasjonale estimat for legevakt (2006)

Kilde: …er hjelpa nærmast. Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt. Rapport nr. 1-
2009. Nasjonalt kompetanse senter for legevaktmedisin . s.29

2. Statistikk AMK /LV sentralen. 

(kilde: manuell opptelling fra LV sentralen- alle henvendelser er registrert.) Dvs. alle som 

ringer legevakttelefon og 113. 

a. Totalt antall henvendelser på LV telefon og 113 for Nesset kommune , gjelder 

1.1-31.12 : 

Pr 1000 
innb pr.år 

Overført Nesset 
kommune med 3000 
innb    

Forventet Nesset pr. 
døgn 

Konsultasjon med lege 250 750 2,0 

Avsluttet LV sentral, Råd 
fra sykepleier

73 (ca 20%) 219 0,6

Telefon med lege (uten 
kons) 

38  (ca 
10%) 

114 0,3

Totalt: 2,9 
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Tallene inkluderer feilringing, henvendelser på dagtid i legekontorets åpningstid (ca 10-

20%, ikke representativt for antall, de fleste ringer rett på legekontoret), telefoner som 

avsluttes / avklares med samtale med sykepleier (ca 20%), resten henvises til legevakt, som 

avsluttes med telefon med lege (ca 15-20%, konsultasjon eller sykebesøk ). Gjelder hele 

døgnet, også dagtid.

b. August –oktober 2011 og 2012. 

3 mnd=92 vaktdøgn totalt, 3 dager x12= 36 helgedøgn fre-man morgen, 92-36= 56 døgn 

man-tors . Ikke tatt med statistikk for 08-16, da de aller fleste kontakter legekontoret 

direkte, og tall fra AMK ikke er representative for pågang. Inkluderer også feilringing. 

2011, Aug-okt= 3 mnd, alt bare Nesset 

Akutt Haster Vanlig Totalt Pr. 
døgn 

Merknad

16-21 3 28 68 99 1,7 56 døgn
21-08 2 22 30 54 1,0 56 døgn
Fre16-man08 14 71 176 261 7,2 36 døgn
totalt 19 121 274 414 4,5 92 døgn 

2012: aug-okt= 3 mnd, Nesset og MIKL

Kommentarer: 

 Ca 25% reduksjon av henvendelser fra 2011 til 2012.fra 4,5 til 3,3 pr døgn. Dette 

er mest vanlige henvendelser, dvs ikke hast. Dette stemmer overens med tall fra de 

andre kommunene i evalueringsrapporten. Totalt antall henvendelser man-tors 16-08, 

er helt uendret, 153 i 2011 og 152 i 2012. Dvs det er helgene som har størst 

reduksjon i antall henvendelser. 

 Registrering fra AMK: ca 20% avsluttes uten viderehenvisning til lege, passer med 

nasjonale tall, se over. Regnet som 20% videre her.  

 Legevakt totalt 2012 for legevakt i Nesset og MIKL : (309) 3,3 minus 20% avsluttet 

uten viderehenvisning til lege = 2,7 pr døgn. Tallet inkluderer alle kontakter som er 

viderehenvist lege fra LV sentralen/ AMK, tiltak avsluttes med telefonråd fra lege eller 

konsultasjon. Telefonråd fra lege antas å avslutte ca 10-20% av henvendelsene, se 

under statistikk fra MIKL, dvs ca 2,1 tilses av lege pr døgn. 

 Nesset lokal legevakt man-tors  56 dager = totalt 118 henvendelser = 2,1 pr dag. Derav 

ca 20% avsluttet ved LV sentralen uten viderehenvisning til lege (se over). 

Gjennomsnitt antall kontakter: 1,7 pr dag. (Løses med telefon med legen, konsultasjon 

eller sykebesøk). 

 Totalt antall kontakter til MIKL = 92 dager:34+157=191.  Forutsatt at 20% avsluttes i 

LV sentral uten viderehenvising til lege, blir det 1,7 kontakter pr døgn. 

 MIKL helg, fre 16-man 08= 12 helger= 36 dager : 157 kontakter=4,3 pr døgn . Med 

lokal legevakt i Nesset i uken, vil de fleste kontakter med MIKL være registrert i 

helgene. Forutsatt at 20% avsluttes i AMK uten viderehenvisning til legevakt blir 157 

kontakter 3,4 pr døgn.   Forutsatt at ca 20% av disse løses med telefon råd fra legen (se 

under) blir det ca 2,7 konsultasjoner pr. døgn på MIKL i helgene. 

 MIKL kontakter man-tors 21-08 48 døgn : 34= 0,6 pr døgn, -20%= 0,5 viderehenvist 

til lege pr døgn.  Stemmer med statistikk fra MIKL. 

Pr år Pr mnd Pr døgn, hele 
døgnet

2011 1566 130 4,2

2012 1410 117 3,9

Akut
t

Haster Vanlig totalt Pr 
døgn

merknad

16-21 (Nesset) 6 33 79 118 2,1 Man-tors 56 
døgn

21-08 (MIKL) 5 14 15 34 0,6 Man-tors 56 
døgn

Fre16-man08 
(MIKL)

7 50 100 157 4,3 Fre-man 36 
døgn

totalt 18 97 194 309 3,3 92 døgn
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3. Statistikk Molde Interkommunale legevakt (MIKL). 

Kilde: Manuell opptelling av lister i MIKL

Alle Henvendelsene for aug,  sept og okt 2012 (3 mnd=92 dager) Nesset kommune

totalt (dvs telefoner som avsluttes med råd fra sykepleier på LV sentral er ikke med, er ca 

20%) 

Totalt Bare fre/lør/søn Bare man-tors Merknad 
Akutt (rød) 5 4 1
Haster 46 34 12
Vanlig 40 28 12
Telefon 30 22 24% avsluttes med 

telefon råd fra legen 
Totalt 121 88

Kommentar: 
 Totalt pr 3 mnd= 92 dager = 1,3 henvendelse pr døgn, inkl telefonhenvendelser som er 

vurdert av lege. Konsultasjoner (oppmøte) = 1,0 pr døgn. 
 Fredag/lørdag/ søndag pr 3 mnd= 12 helger = 36 dager. Med telefonhenvendelser = 2,5 

pr døgn. Konsultasjon/ oppmøte = 1,9 pr døgn. 
 Bare man-tors. Til sammen 25 pr 12 uker= 2 henv pr uke = 0,5 pr ukedag utenom helg.
 Noe lavere tall fra MIKL ifht AMK/ LV sentral. Kan skyldes manglende registrering 

fra MIKL?  Relativt sammenfallende tall for kontakter man-tors 21-08 (0,5 og 0,6 pr 
døgn). 

4. Statistikk takstbruk for legeaktivitet/ vakt HELFO 2011-2012
Kilde: HELFO etter forespørsel

a. Kontakter legevakt: 
Tall for 2011 gjelder gammel vaktordning, dvs hele døgnet inkl natt og helg, utenom 08-16 
hverdager man-fre. 

NB! 
HELFO opplyser at data for legevaktskontakter (ikke dagtid 08-16) for 2012 ikke klarer å 
skille ut data fra Nesset legevakt og Molde interkommunale legevakt for legene i Nesset 

som også jobber på MIKL. Det betyr at disse data ikke kan brukes for å finne 
virksomhetsdata for legenes legevaktaktivitet i Nesset i 2012. 

April –des 20211 totalt Pr døgn Merknad 

2ak+2fk (konsult 
vakt) 

1119 4,1 273 døgn på 9 mnd 

1 bk (telefon vakt) 288 1,0 20% avsluttes med telefon med lege 

11ak (sykebesøk 
kveld/vakt)

65 ca 7 pr mnd (både ø. hjelp og 
planlagte på kveld)

Kommentar: 
 Her er ikke medregnet kontakter som blir avsluttet med råd fra sykepleier i LV sentral/ 

AMK. De kommer i tillegg. 
 Stemmer omtrent med data fra LV sentral/ AMK for 2011, se over. 
 Lite sykebesøk, samme tendens som resten av landet. 

b. Konsultasjoner i legekontorets åpningstid: 

Utvikling i takstbruk fra 2011 (april – des) til 2012 (april – des) for takstene 2ad
(konsultasjon dag) og 11ad (sykebesøk dag) på dagtid for Nesset kommune.

2011 Pr dag 2012 Pr dag (180
arb.dager)

2ad (konsult) 4999 27 4515 25

11ad (sykebesøk) 25 37 Ca 4/mnd 

Kommentar: 
 en liten nedgang, ca 10%, ikke økning. Dette gjelder alle legene til sammen, inkludert 

turnuslege, vikarer etc. Gjennomsnitt uavhengig av ferie, fravær, kommunale 
oppgaver. OBS! Gjenspeiler IKKE den totale virksomhet, f. eks kommer alle enkle 
kontakter, telefoner, blodprøver uten samtidig time, etc utenom.

 Betyr at legevakt ordning ikke ser ut til å ha skjøvet mer over på dagtid. 
 Sykebesøk/hjemmebesøk, kan være både planlagt til kronikere og øyeblikkelig hjelp 

ca 1 pr uke. Små tall. 

5. Virksomhetsdata Nesset omsorgssenter, NOS 

Data ufullstendig. Ikke data fra demensavdeling og korttidsavdeling, men der er det 

erfaringsmessig få sykebesøk. 



Interkommunalt legevaktsamarbeid  2013. Kommuneoverlegens vurdering. 

7

Sjukeheimsavdelinga: for perioden 1.4.2011-31.12.2011: 80 sykebesøk. Ufullstendige 

data fra 2012. 

6. Sammenstilling 2011 og 2012, legevakt kontakter pr. døgn 

(Data fra LV sentral/ AMK 2011 og 2012)  

Nasjonale 
estimat 
applisert 
på Nesset 

2011 
Nesset 

2012 
Nesset 
16-21

2012 
MIKL 
21-08

2012
MIKL  
fre16-
man 08

Totalt 2012 
Nesset+MIKL 

Tel avsl. Spl 
(20%)

0,6 0,9 0,5 0,9 0,6

Tel avsl lege 0,3 0,7 0,3 0,1 0,7 0,6
Konsultasjon 
/oppmøte 

2,0 2,9 1,3 0,5 2,7 2,1

totalt 2,9 4,5 2,1 0,6 4,3 3,3

Konklusjon virksomhetsdata:  

 Ca 25% reduksjon i antall henvendelser på legevakt i 2012, antas å være reell 

nedgang. Dreier seg om vanlige henvendelser i helgene, samme tendens som 

totaltall fra de deltakende kommunene.

 Sammenlikning av data fra forskjellige kilder tyder på 2-3 konsultasjoner pr døgn på 

legevakt, både i Nesset og Molde. Dette er uavhengig av uavhengig av plassering av 

legevakt og er sammenfallende med nasjonal statistikk.

 Høyest i helgene, når legekontoret er stengt. 

Ambulanse og helikopter statistikk 2011 og 2012, Nesset ambulansen : 
Kilde: ambulanse koordinator regionalt helseforetak og AMK

Helikoptertrafikk i Nesset:

2011: 15 ambulansehelikopter 2 redningshelikopter
2012: 21 ambulansehelikopter 0 redningshelikopter
Hittil i 2013 (4 mnd): 2 ambulansehelikopter 0 redningshelikopter

Kommentar: 

1. detaljer viser store variasjoner pr mnd:  

a. flere: 10 i mai, 22 i oktober og 16 i desember,

b. færre: 7 i april, 8 i august og 5 i september. 

Forklaring kan være f.eks kjøring av  dialysepasienter 3 dager pr uke enkelte måneder, 

gjør store utslag.  

2. Gradering av akutt og haster gjøres av AMK/ legevaktsentralen. En mulig forklaring er 

at flere turer som tidligere ble gradert til haster nå blir gradert til akutt. 

3. Betydelig mindre legefølge i ambulansen, men få turer. Kan variere betydelig fra år til 

år. Gjelder hele døgnet, dvs også legefølge i legekontorets åpningstid

4. Flåtestyring av ambulansen, brukes også i andre kommuner, tall kan gjelde andre 

kommuner også. Antar at det hovedsakelig dreier seg om Nesset.

Konklusjon: Disse tallene kan ikke indikere betydelig økt bruk av ambulansen grunnet 

endring i legevaktorganisering. 

Reiseavstand:

1. Legevaktorganisering i Norge

Kilde: Rapport nr. 6-2012, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin: 

 203 legevaktsdistrikter i Norge i 2011, redusert fra 236 i 2008

 I 2008: Kommunale 130 (30% av kommuner), redusert til 84 i 2011 (ca 20%).  Derav 

3 store (Oslo, Bergen, Trondheim) 32 middels store (10.000-99.000 innb) og 95 små 

(<10.000 innb.) Interkommunale: 106 (70% 2008)                                                          

 Gjennomsnittlig reiseavstand til LV lokale (uavhengig av organisering) for 

kommunestørrelse 2500-5000 innb: 53 min (maks 120 min). 30% av innbyggerei 

Norge kommer seg til legevaktslokalet innen 30 min, 80% innen 1 time.  Dvs:  

innbyggere i Nesset har reiseavstand sammenliknet med innbyggere i alle kommuner.

 Gjennomsnittlig reiseavstand ambulanse-pasient, kommunestørrelse 2500-5000: 44 

min (maks 110) (Nesset 0 min, maks 50 min) 

1.4-31.12 2012 2011 diff
Antall oppdrag   379 348 31
akutt 99 78 +21
haster 124 136 -12
vanlig 156 134 +22
legefølge 2 18 -16
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2. Interkommunale legevakter i vårt distrikt:  

a. Molde, Fræna, Eide, Nesset

kommune innb Avstand 
kommunesenter-
legevakt

Ytterpunkt 

Molde 25 035 0 31 km  Istad
Fræna 9 336 22 km  Elnesvågen 40 km   Farstad
Eide 3434 31 km  Eide 47 km  Vevang
Nesset 3011 53 km  Eidsvåg 97 km  Eikesdal, 73 Eresfjord, 89 

Vistdal

b. Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Gjemnes

Kristiansund 22447 0
Averøy 5593 16 km    Bruhagen 30 km  Kårvåg
Tingvoll 3101 57 km    Tingvoll 67 km  Meisingset
Gjemnes 2579 38 km    Batnfjordsøra 67 km Angvik

c. Legevaktsamarbeidet i Orkdalsregionene LIO: Orkdal, Agdenes, Frøya, Hitra, 

Meldal, Rindal, Skaun, Hemne, Snillfjord, Surnadal, Rennebu. 

Kommune Innb Reiseavstand 
kommunesenter-
legevakt

Merknad 

Orkdal 11429 0 
Surnadal 5952 87 km     Skei Lokal legevakt ukedager 19-20, lørdag 

11-13 
Rindal 2088 57 km     Rindal 

sentrum
Meldal 3924 35 km     Meldal 
Rennebu 2569 58 km     Rennebu tidligere vaktsamarbeid Oppdal
Frøya 4369 127 km  Frøya Lokal legevakt Hitra/Frøya man-fre 

16-20 og lør/søn/helg 10-20. 
Hitra 4399 114 km   Melandsjø Samme 
Agdenes 1715 34 km     Agdenes
Snillfjord 981 79 km    Snillfjord
Skaun 6941 26  km   Børsa
Hemne 4221 64  km   Kyrksæterøra 
Totalt innb: 48 588

Samarbeidet Aukra, Midsund, Sandøy: Legeskyssbåt imellom kommunene og sykehus 

Samarbeidet Aure, Smøla, Halsa: samme  Bruker delvis Orkanger sykehus

Kommuner UTEN vaktsamarbeid  Nordmøre og Romsdal:  Rauma , Sunndal , Vestnes 

(jobber med interkommunalt legevaktsamarbeid i disse dager) 

Hva med en lege til: 

Dvs 4 fastlegehjemler + 1 turnuslege: 

 Fremdeles bare i beste fall 4-delt ved bare en lege med fritak for alder. Sårbart for 

sykdom, ferie, graviditet etc. 

 Ikke nok legekontorer- må ha nye lokaler.

 Behov for mer hjelpepersonell

 Gjennomsnittlig listelengde pr lege blir 3000/4= 750. Korte lister er lite attraktivt for 

legene. Vanlige listelengder ligger rundt 1000-1250. Pr i dag er listelengdene 1250, 

900 og 800, stort sett fordelt etter legenes ønske. 

 Svært lite attraktiv arbeidsplass for turnusleger pga lite oppgaver.

 Mere kommunale timer med fastlønn og praksiskompensasjon: betydelig høyere 

kostnad for kommunen.

 En økning av legeressurs må være begrunnet i økte legeoppgaver på dagtid, ikke 

vaktbelastning.

 Fremdeles vanskelig å rekruttere leger da de fleste kommuner har interkommunale 

ordninger med betydelig mindre vaktbelastning. 

Kommuneoverlegens konklusjon: 
se øverst i dokumentet. 

Referanser: 

1. Det vises til alle dokumenter som gjelder sak PS 140/11, ephorte nummer 2008/32 

2. Molde Interkommunale elge4vakt Evalueringsrapport 25.3.2013. 

3. …er hjelpa nærmast! Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt  Rapport nr. 

1-2009 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin. 



MOLDE KOMMUNE
Helsetjenesten

Notat
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Til:
Rådmennene i Eide, Fræna, 
Nesset og Molde

Molde interkommunale legevakt - evalueringsrapport

Sammendrag
Molde interkommunale legevakt startet opp i april 12 som et samarbeid mellom kommunene 
Eide, Fræna, Nesset og Molde. Ordningen skulle evalueres etter ett år. Evaluering er 
gjennomført ved gjennomgang av egne data, innhenting av data fra Helfo og AMK, 
spørreundersøkelse blant brukerne og intervju av medarbeidere og andre. Erfaringer fra drift 
og evaluering er at antall legevaktbesøk har gått ned med 23%, ambulansebruken litt opp, 
publikum og ansatte er fornøyd med organisering, måten de blir møtt på, faglighet og 
tilgjengelighet, men har kritiske bemerkninger til lokalene. Personer fra Nesset er mer 
kritiske til avstand. Legevaktforumet anbefaler at ordningen videreføres og at det må 
tilrettelegges i bedre lokaler der Råkhaugen synes å være det aktuelle stedet.

Bakgrunn
Molde interkommunale legevakt startet opp drift 11.04.2012 etter vedtak i kommunestyrene i 
Eide, Fræna, Nesset og Molde. Legevakta var felles i tidsrommet 16 – 08 på hverdager og 
hele døgnet i helg og høytider. I Nesset har de egen legevakt fram til kl 21 mandager tom 
torsdager. Legevakta har sin base på Lundavang i Molde. Én lege har vakt hele vaktperioden, 
i tillegg er det en bakvakt fra 18 – 22 på hverdager og 12 – 22 i helger. Vakthavende lege er 
til stede hele vaktperioden, det er også sykepleier. Legevakta avgjør selv om han skal rykke 
ut. Det er rundt 30 leger som deltar i vaktordningen, inklusive turnusleger. 

Før den interkommunale legevakten startet opp hadde Eide og Fræna et samarbeid etter 
ordinær arbeidstid, mens Nesset og Molde hadde sine egne legevakter basert på egne leger. 
Det var ikke tilstedevakt nattestid og det var ikke sykepleier på vakt på natt i noen av 
kommunene. Nesset hadde heller ikke sykepleier på kveld og helg.

Molde interkommunale legevakt skal evalueres etter ett års drift. Evalueringen er 
gjennomført av legevaktsforumet som også er styringsgruppe for driften. Den er gjennomført 
ved innhenting av data rundt kontakter, besøk og ambulansebruk. 20 personer er intervjuet i 
kommunene og blant ansatte og 400 brukere har fått tilsendt spørreskjema i perioden 1 – 14. 
oktober 2012.



Overgrepsmottak
Ved Molde sjukehus er det et eget overgrepsmottak. Det har ikke vært noen endringer rundt 
dette ved overgang til legevaktsamarbeid. I en tidlig fase hadde en drøftinger om 
kostnadsdeling ved overgrepsmottaket og reduksjon i kostnader ved legevaktsformidlingen, 
men dette er stilt i bero inntil flere element er avklart i Helseforetaket og Molde sjukehus.

Data, innformasjonsinnhenting
Vi ønsket å undersøke om etableringen av interkommunal legevakt endret folks bruk av 
legevakt og ambulanse i de fire samarbeidskommunene. Relevante data ble innhentet fra 
virksomhetsdata i egen legevakt, spørreundersøkelser til pasienter, samarbeidspartnere fra 
Helse Møre og Romsdal HF (AMK og ambulansetjenesten) og fra HELFO Midt-Norge. 

For Molde interkommunale legevakt har vi sammenlignet tre måneder fra 2011 for de 
kommunene som deltar i ordningen med tre måneder i 2012 (mai - juli). 

Deltakelse i legevakt 
Fastlegeforskriften som kom 1.1.12 ga leger over 55 år rett til fri fra legevakt. Dette medførte 
at fire leger i vårt distrikt kunne bli fritatt, men kun to ønsket dette. Eide og Nesset har nå for 
få leger til å ha egen vakt uten å engasjere eksterne vikarer.

Tall pr mars 2013
Molde Eide Fræna Nesset Sum

Innbyggere (1.1.11) 25.035 3.434 9.336 3.011 40.816
Fastleger og turnus (-11) 23 + 2 3 + 1 8 + 1 3 + 1 37 + 5
Fastleger og turnus (-12) 24 + 2 3 + 1 8 + 1 3 + 1 38 + 5
Vaktleger april 2012 19 4 6 4 33
Vaktleger mars 2013 17 3 6* 3 29
Herav vaktleger over 55 år 1 1 2

Status mars 2013:
Fritak over 55 7 1** 3 0 11
Fritak annet 2 0 0 1 3

* Inkludert vikar ** Fritatt for nattlegevakt

I september, oktober og november 2012 tok fastleger og turnusleger i kommunen alle vakter
unntatt 24. Dette tilsier en vaktdeltakelse fra de faste legene på 90,5 %. De 24 andre vaktene 
ble dekket av faste vikarer ved legevakten. I jul, påske og sommer tas det inn eksterne 
vikarer.

Legevaktkonsultasjoner 2011 og 2012
Talldata innhentet fra Helfo (takstbruk) viser følgende trend i forhold til antall konsultasjoner 
på legevakt, sykebesøk, telefoner til pasient (1bk) og telefon til kommunehelsetjenesten (1f):

Type aktivitet Juli- desember 2011 Juli-desember 2012 Endring

Konsultasjoner(2ak/2fk) totalt

Sykebesøk (11ak)

Telefoner til pasienter (1bk)

Telefon med kommunehelsetj (1f)

6111

286

796

119

4119

58

717

112

-32,5%

-79%

-10%

-6%



Konsultasjoner (Besøk på legevakta) og sjukebesøk (Hjemmebesøk av lege) fordelt pr 
kommune i tabell format, samme talldata som over, men fordelt pr kommune:

En ser av tabellene en generell nedgang i antall legevaktshenvendelser etter innføring av 
interkommunal legevakt. 

I forkant av oppstart av interkommunalt legevakt ble det gjennomført kampanje for å 
bevisstgjøre befolkningens bruk av legevakt som kan ha medført en redusert bruk.
Videre har en vært mer bevisst ved telefonhenvendelser om nødvendighet av 
legevaktkonsultasjoner. Andelen telefonhenvendelser er nær uendret og kan støtte opp under 
dette.

113 meldinger
Det er også undersøkt om antall 113 meldinger er endret etter innføringen av interkommunal 
legevaktssentral. 113 meldingene går direkte til AMK-sentralen:



Kommune 113 meldinger 2012 113 meldinger 2011

Molde 216 172

Fræna 103 106

Eide 23 29

Nesset 34 24

Det er av tabellen over en liten økning i 113 meldinger for Molde, en relativt stor økning for 
113 meldinger i Nesset kommune. Årsak er det vanskelig å si noe om da det er små tall en 
opererer med i et begrenset tidsrom. Spesielt gjelder dette de mindre kommuner. 

Ambulansetrafikk 
Data fra Helseforetaket viser en moderat økning i ambulansetrafikken for Molde (5,2% 
økning, mest for hasteturer), en marginal total økning for Fræna / Eide ( 0,7 %, men markant 
fall i vanlige turer og økning i akutturer) og en moderat til betydelig økning for Nesset (16,2 
%, både akutt og vanlige turer). En har ikke diskutert årsaken til økningen som observeres 
her, men dette følger andre distrikters utvikling med en økning i ambulansetrafikken etter 
iverksatt interkommunal legevakt. En annen mulig årsak er endret funksjonsfordeling mellom 
sykehusene i helseforetaket. Ambulansene er også flåtestyrt, så ambulanser med opphold et 
sted kan godt kjøre i andre distrikt hvis dette er hensiktsmessig. Dette gir også litt usikkerhet 
i tallene for den enkelte kommune. Det blir spennende å se utviklingen om denne også følger 
andre distrikt med et fall etter den første stigningen.

Oppsummering spørreundersøkelse til brukere av Molde interkommunale legevakt 
Alle som var i kontakt med legevakta i ukene 40 og 41 fikk tilsendt spørreskjema. Det ble 
purret én gang. 370 skjema ble sendt ut og det kom inn 164 svar. Dette gir en svarprosent på 
44,3 %. Dette vurderes som bra da man i lignende spørreundersøkelser andre steder i landet 
har hatt en svarprosent på drøyt 30 %. 
Brukerundersøkelsen er etter nasjonal standard og bruker dels kvantitative spørsmål, dels 
ikke-kvantitative spørsmål. Sistnevnte er stort sett delt inn i svaralternativene “ikke i det hele 
tatt”, “i liten grad”, “i noen grad, “i stor grad” og “i svært stor grad”. Et oppsummert 
spørreskjema ligger som vedlegg til rapporten.

Første kontakt med legevakten
De fleste pasienter tar kontakt med legevakten pr telefon og får så time ved legevakten (71
%). Svært få opplever at det er vanskelig å få kontakt med legevakten pr telefon (2,5 %). 
Personalet ved AMK sentralen som tar imot telefoner blir i stor grad opplevd som interessert 
i pasientens sykehistorie, faglig dyktig, tar pasientene på alvor og snakker til pasientene på et 
forståelig språk. 

Tilgjengelighet og ventetid 
61 % av pasientene har under ½ times reisetid til legevakten, 31 % har ½ - 1 times reisevei, 8 
% har over en time. 67 % av pasientene opplever reisetiden som akseptabel, mens 33 % er 
mindre fornøyd. 71 % venter under en halv time på undersøkelse / vurdering hos legen, 34 % 
under 10 minutter. 14 % venter over en time. 50 % er fornøyd med informasjonen om 
ventetid når de ankommer legevaktslokalet. 65 % synes ventetiden var akseptabel på 
legevaktslokalet

Organisering og fysiske omgivelser på legevaktslokalene
75 % har inntrykk av god organisering på legevakta. 50 % opplevde at venterommet var 
tilfredsstillende. 



Om legene
85 % av pasientene opplever å bli tatt på alvor av legene, omtrent like mange opplever at 
legen viser interesse for pasientens sykehistorie, gir god informasjon til pasientene og er 
faglig dyktig. 

Om sykepleierne 
72 % av pasientene hadde kontakt med sykepleier på legevakta. Av disse opplever mellom 80 
og 90 % at sykepleier har god omsorg, tar pasienten på alvor, er faglig dyktig og snakker til 
pasienter slik at de forstår ham / henne. 

Informasjon og oppfølging 
76 % mener de har fått tilstrekkelig informasjon om sin tilstand, mens 60 % mener de har fått 
tilstrekkelig informasjon om resultat av prøver og undersøkelser. 
34 % ble henvist videre til sykehus. Samme prosentvis antall pasienter ble henvist til fastlege 
for oppfølging. Ca 30 % ble ikke henvist videre.

Generelle vurderinger 
80 % er alt i alt fornøyd med den hjelpen de fikk fra legevakten. 94 % mener hjelpen var som 
forventet eller bedre. 
Knappe 2 % mener seg feilbehandlet på legevakten. 

Oppsummering av spørreundersøkelsen, vurdering
Alt i alt virker publikum rimelig godt fornøyd med Molde interkommunale legevakt. 
Tilgjengelighet på telefon er god, det er kort ventetid på undersøkelse og behandling og 2/3 
synes denne ventetiden er akseptabel. Organiseringen oppleves som rimelig god, men det er 
forbedringspotensiale på informasjon om ventetid og venteromsarealet. Langt de fleste er 
fornøyd med legene og sykepleierne, men en ser mulighet for forbedring i informasjon om 
resultat av prøver og undersøkelser. 

Oppsummering av intervju
Som en del av evalueringen ble det gjennomført 20 intervju med leger i ordningen, 
sykepleiere ved AMK og legevakt, ambulansepersonell, politikere og ansatte i 
helseadministrasjonen.

Hovedinntrykket etter å ha gjennomført intervjuene med aktører som er nært tilknytter MIKL 
fra Molde, Fræna og Eide er at de mener den nye ordningen fungerer godt og at en ønsker 
videreføring av er felles interkommunal legevakt. Bedre arbeidsvilkår for leger (kortere 
vakter og færre vakter), sykepleier til stedet hele vaktperioden sammen med tilstedeværelse 
av lege om natten nevnes også som en kvalitetsforbedring av flere aktører. Videre er nærhet 
til sykehuset nevnt som en fordel av flere.

Det trekkes frem avstand til legevakten for befolkningen i ytterstrøkene som en utfordring, 
men det kommer ikke frem at avstanden har medført kritiske situasjoner for pasientene. En 
opplever også at det i perioder kan være en utfordring med stor pasientpågang (dette gjelder 
både AMK, sykepleiere og leger på vakt). 

Tilbakemeldingene fra Nesset kommune er mer tilbakeholden. Det kommer fram klare 
synspunkt om at tidligere ordning blir oppfattet som bedre og at en ønsker tilbakeføring til 
tidligere ordning. For lang avstand til legevakt nevnes som hovedargument for dette. 
Unntaket fra Nesset er intervju med lege som ønsker videreføring av ordning slik den er pr i 
dag.

Det kom fram fra enkelte leger at lokalene oppleves for små og med for dårlige standard.



Økonomi
Kostnadene ved interkommunal legevakt er høyere enn summen av det enkeltkommunene 
tidligere har betalt. De samlede utgiftene er fordelt på deltakerkommunene prosentvis etter 
det hver kommune har brukt på legevakt tidligere, i tråd med kommunestyrenes vedtak. 
Samlet budsjettert kostnad for ett års drift er 10.300.000 inkludert formidlingskostnadene
(Kolonne 4). I kolonne 5 er 2010-kostnadene til legevaktformidlingen. Nettosummen 
framkommer i kolonne 6 etter fratrekk av formidlingskostnadene til Helseforetaket.

1 2 3 4 5 6
Innb. 1.1.2011 Regnskap 2010, 

grunnlag for 
fordelingsprosent

%-fordeling 
etter 2010-
kostnad

Kostnader legevakt-
formidling

Komm. kostnad 
legevakt 2011

Molde 25 035 (61,3%) 4.442.000 (53,7%) 5.530.000 1.454.000 4.076.000
Nesset 3.011 (7,4%) 1.277.000 (15,5%) 1.597.000 291.000 1.306.000
Eide 3.434 (8,4%) 798.000 (9,6%) 989.000 204.000 785.000
Fræna 9.336 (22,9%) 1.749.000 (21,2%) 2.184.000 582.000 1.602.000

Sum 40.816 (100%) 8.266.000 (100%) 10.300.000 2.531.000 7.769.000

Budsjettet er ikke justert for lønns- og prisvekst etter 2011. Regnskapet etter ni måneders 
drift viser et positivt avvik på ca 700.000. Dette skyldes periodisering ved at lønn stort sett 
utbetales to måneder etter at den er påløpt. Dette gjelder alle utbetalingene til legene, til 
ekstrahjelp og alle tillegg. Samlet sett ser det ut til at budsjettet balanserer.
I regnskapet er det ikke beregnet kompensasjon for utstyr som Molde har ført inn i 
ordningen, overheadkostnader som Molde har til ledelse, overordnet drift, lønn- og 
regnskapsføring.

De største utgiftene er fast lønn til lege på natt og lønnsutgifter til sykepleier på natt.

Lokaler
Lokalene ved Lundavang er ikke optimale. Det er dårlig ventilasjon, lytt mot venterom, ikke 
vindu på et av legekontorene og dårlige fasiliteter for de ansatte. Det er smitteutfordringer når 
pasienter med smitte kommer på venterommet.

Det har til tider vært stort press på legevakta. I jula var det tidvis tre samtidig arbeidende 
leger og to sykepleiere. Det var opptil 120 konsultasjoner i døgnet. Lokalene var fulle, 
pasienter ventet på fullt venterom og i korridor. Skiftestua måtte brukes som legekontor. 
Personer med smitte satt sammen med andre. Dette sammen med ventilasjon og størrelse på 
enkelte rom framtvinger nye lokaler. Det er en prosess i gang for å vurdere dette. Molde har 
mulighet til å tilby dette i tilknytning til Råkhaugen lokalmedisinske senter eller eventuelt 
ved andre sykehjem. 

Konklusjon
Legevaktsforumet konkluderer enstemmig slik:

1. Det interkommunale samarbeidet om legevakt i Eide, Fræna, Nesset og Molde 
videreføres som i dag.

2. Det tilrettelegges for nye lokaler snarest

På vegne av legevaktforumet,

Henning Fosse



Vedlegg

Referanseliste
 Evalueringen av Værnesregionen legevakt september 2011( ansvarlige Børge 

Lillebo, medisinsk ansvarlig, Værnesregionen legevakt, Bodil Dyrstad, 
kommuneoverlege Stjørdal kommune, Unni Røkke, Enhetsleder, Stjørdal 
kommune, Brit Skille ( koordinator, Værnesregionen legevakt)

 Legevaktsordningen i Namdalen - evaluering ( Anders Grimsmo, NTNU).
 Rapport nr 6 - 2012, Legevaktsorganiseringen i Norge, rapport fra Nasjonalt

legevaktsregister 2012. 
 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin. Rapport nr 5 - 2012, 

Årsstatistikk 2011, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin.
 Ambulansestatistikk fra Ambulanse Midt-Norge.
 Egne statistikker og registreringsskjema
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Spørreskjema, oppsummert
                                                                                    

Molde interkommunale legevakt

Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av 
legevakten – Påminning!!

Dette er en påminning om brukerundersøkelsen vi er i gang med på legevakta, og jeg håper vil svare 
på denne så raskt som mulig! Vi ønsker å evaluere Molde interkommunale legevakt. Hensikten med 
spørreundersøkelsen er å få vite mer om dine erfaringer, enten du hadde kontakt med legevakten på 
telefon, var på legevaktlokalet eller fikk sykebesøk hjemme. Du skal svare på bakgrunn av din siste
kontakt med legevakten. Dersom du er under 16 år, ber vi om at eventuelle pårørende som kontaktet 
eller fulgte deg til legevakten besvarer spørsmålene. Dersom du er 16 år eller eldre og har problemer 
med å svare selv, kan pårørende svare for deg eller hjelpe deg med å svare. Svarskjemaene returneres 
i vedlagte, frankerte konvolutt innen så snart som mulig. Undersøkelsen er anonymisert.
Ved svar på denne undersøkelsen deltar du i trekning av tre gavekort a kr 1000. Vinnerne trekkes ut 
på grunnlag av nummeret på svarkonvolutten. Konvoluttene skilles fra svarskjemaet så ikke de kan 
kobles til utfyller. Dersom du ikke ønsker å delta i trekningen kan du sladde ut nummeret eller bruke 
en nøytral konvolutt.

Del A. Fylles ut av alle

1. Hva slags kontakt hadde du med legevakten? (Sett kun et kryss)

Bare telefonkontakt 13
Telefonkontakt og deretter til legevaktlokalet 115
Direkte til legevaktlokalet uten telefon på forhånd 30
Telefonkontakt og deretter sykebesøk hjemme 0
Annet 3

Ja Nei

2. Var det denne type kontakt du ønsket? 147 8

3. Hvordan tok du/dere kontakt med legevakten? 123 På telefon  gå til spørsmål 4.

26 Kom direkte til legevaktlokalet uten å ringe 
på forhånd  gå til spørsmål 6.

3 Hadde sykebesøk hjemme  gå til 
spørsmål 16.
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Del B: Telefonkontakt

Del B (spørsmål 4-5) fylles ut dersom du hadde kontakt med legevakten på telefon.

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

4. Var det vanskelig å komme i kontakt med 

legevakten på telefon?
83 33 2 1 0

Om personalet du snakket med på telefonen

5. Spørsmålene nedenfor handler om den personen du snakket med på telefon da du ringte legevakten. Opplevde du 
at denne personen:

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

Tok deg på alvor? 1 5 13 65 49
Var interessert i beskrivelsen av tilstanden din? 0 2 19 69 41
Snakket til deg slik at du forsto ham/henne? 0 0 10 63 58
Var faglig dyktig? 0 2 20 63 41

Del C. Kontakt på legevaktlokalet

Del C (spørsmål 6-15) fylles ut dersom du møtte opp på legevaktlokalet. Gå til del D dersom du ikke var på 
legevaktlokalet.

Tilgjengelighet og ventetid

Under 
1/2 time

1/2 - 1 
time

1 -2 
timer

2 - 4 
timer

Mer 
enn 4 
timer

6. Hvor lang tid brukte du til legevaktlokalet? 90 45 10 1 1

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

7. Synes du reisetiden til legevaktlokalet var 
akseptabel? 16 9 24 49 50

Under 10 
minutter

10 - 30 
min

30 - 60 
min

1 - 2 
timer

2 - 3 
timer

Mer 
enn 3 
timer

8. Hvor lenge ventet du fra du ankom 
legevaktlokalet til du kom inn til 
undersøkelse/behandling?

50 55 22 15 5 1

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

9. Fikk du tilfredsstillende informasjon om hvor 
lenge du måtte regne med å vente til du skulle få 
komme inn til undersøkelse/behandling?

18 23 32 41 31

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

10. Synes du tiden du måtte vente fra du ankom til 
du kom inn til behandling var akseptabel? 13 11 27 49 47
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Organisering og fysiske omgivelser på legevaktlokalet

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

11. Fikk du inntrykk av at legevakten var godt 
organisert? 2 7 32 76 32

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

12. Opplevde du at venterommet var 
tilfredsstillende? 6 13 51 53 24

Om legene på legevaktlokalet

13.
Spørsmålene nedenfor handler om ditt møte med legen(e) på legevaktlokalet (dersom du ikke møtte noen lege, gå 
videre til spørsmål 14). Opplevde du at han/hun:

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

Tok deg på alvor? 2 6 15 69 58
Var interessert i beskrivelsen av tilstanden din? 1 7 17 66 57
Snakket til deg slik at du forsto ham/henne? 0 4 11 65 67
Var faglig dyktig? 1 3 19 67 56

Om sykepleierne på legevaktlokalet

Spørsmålene nedenfor handler om ditt møte med sykepleier(ne) på legevaktlokalet.  

14. Møtte du sykepleier? 102 Ja

40 Nei → gå videre til spørsmål 16.

15. Opplevde du at han/hun:

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

Hadde omsorg for deg? 0 3 15 55 32
Tok deg på alvor? 0 3 13 52 38
Snakket til deg slik at du forsto ham/henne? 0 2 11 49 40
Var faglig dyktig? 0 3 12 51 36

Del D. Fylles ut av alle

Spørsmål 16-21 gjelder din samlede erfaring med din siste kontakt med legevakten.
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Informasjon og oppfølging

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

Ikke 
aktuelt

16. Synes du at du fikk tilstrekkelig informasjon om 
tilstanden din? 3 8 24 68 43 7

17. Har du fått tilstrekkelig informasjon om 
resultater av prøver og undersøkelser? 7 15 22 37 26 45

Ja, 
sykehus

Ja, 
fastlege

Ja, 
andre Nei

18. Ble du henvist til eller bedt om å kontakte en 
annen instans innen helsevesenet for videre 
oppfølging?

51 49 7 44

Generelle vurderinger

Ikke i det 
hele tatt

I liten
grad

I noen 
grad

I stor
grad

I svært 
stor grad

19. Alt i alt, var hjelpen du fikk fra legevakten 
tilfredsstillende? 3 3 24 64 66

Mye 
dårligere 

enn 
forventet

Noe 
dårligere 

enn 
forventet

Som 
forventet

Noe bedre 
enn 

forventet

Mye 
bedre enn 
forventet

20. Alt i alt, hvordan opplevde du hjelpen du fikk 
fra legevakten? 3 7 90 32 29

Ikke i det 
hele tatt

I liten
grad

I noen 
grad

I stor
grad

I svært 
stor grad

21. Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet 
av legevakten (etter det du selv kan bedømme)? 126 19 10 0 3

Skriv gjerne ned mer om dine erfaringer med legevakten her:

Det er ønskelig at du skriver hvilken kommune du var i da du 
kontaktet Molde Interkommunale legevakt:

Tusen takk for at du tok deg tid til å svare!

Svarene returneres i vedlagte konvolutt. Ansvarlige for undersøkelsen er: Molde 
kommune, Helsetjenesten, Rådhusplassen  1, 6413 Molde. Tlf 71 11 12 44
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Spørreskjema, tekstutskrift

Legevakten virker tilfredsstillende. Molde

Lett tilgjengelighet, grundig utspørring på telefon, god oppfølging etter ankomst. Molde 

Ansatte gjør sitt ytterste. Blir tatt på alvor. Molde

Svært godt tilbud. Molde

Imøtekommende, rask og faglig dyktig. Molde

Lite og kummerlige rom. Fræna

Ble møtt av en fantastisk sykepleier og en like fantastisk lege. Molde

Blir alltid godt mottatt og godt undersøkt. Molde

Ganske enkelt positivt. Molde

Fikk det jeg trengte av hjelp men tok utrolig lang tid. Andre fikk

slippe til før meg. Molde

Fikk ikke snakke med den jeg snakket med på telefon, er det flere instanser

som svarer på legevakten? Fræna

Kontakten med legevakten var en gledelig positiv opplevelse. Molde

Ringte 113, ambulanse kom og hentet meg. Fræna

I mitt tilfelle var ikke avstand til legevakten en kritisk faktor, men avstand 

Eresfjord – Molde er ikke akseptabelt ved kritiske tilfeller. Nesset

Jeg synes det interkommunale samarbeidet virker noe risikabelt pga. lang 

reisevei og begrenset kapasitet. Fræna

Ønsker legevakten tilbake til Nesset kommune. Avstanden for stor dersom en

må ha hjelp etter kontortid. Nesset

Legevakten var helt ok, men en god del ventetid. Eide

Jeg ble behandlet på en rolig og balansert måte trass i at det var hektiske 

øyeblikk. Molde

Godt fornøyd, hadde gjerne sett av ventetiden var kortere, men har stor 

forståelse for at det kan være press til tider Molde

Forventet god og imøtekommende behandling – og fikk det. Molde

Kunne tenke meg at legevakten var nærmere, er litt langt å reise fra Fræna til 

Molde midt på natten. Fræna

Veldig fornøyd, fikk den hjelpen jeg trengte og ble faktisk tatt på alvor. Fræna

Synes det er synd at det ikke lengre er legevakt i Fræna. 6 min til Elnesvågen, 

35 min til Molde. At man må bære med seg urinprøve gjennom venteværelse 

er for meg uakseptabelt. Fræna
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Hadde tid med fastlegen min som hadde legevakt den dagen. Molde

Meget fornøyd med legene på Molde legevakt. Bedre ekspertise i Molde. Eneste 

minuset er kaldt venterom, litt lang ventetid og litt langt å dra. Fræna

Sykepleier som tok telefonen ville være helt sikker, så hun fikk lege til å ringe 

meg opp. Svært betryggende. Det var litt dumt det var kø på telefonlinjen, men 

det er slik som skjer. Eide

Jeg var fornøyd med legevakten. Gjemnes

Forventet å bli henvist til gyn/føden for å sjekke nøyaktig. Fræna

Legevakten må bestå, det var godt å komme dit. Fræna 

Møtte opp på legevakten lørdag formiddag uten å ringe først. Forventet kø 

men fikk tilstrekkelig info om ventetid. Fikk den hjelpen jeg trengte. Kjempe-

service fra legevakten i Molde. Aukra

Et svært positivt møte med legevakten! Med lege og sykepleier. Midsund

Eg var først i køen, derfor gjekk det fort og greit. Molde

Profesjonell, høflig. Molde

Legevakten var underbemannetetter mitt syn. Kunne vært en lege til. Ble 

godt mottatt. Molde

Kom fort inn. Hyggelig sykepleier og (kvinnelig) lege. God dialog og rask 

behandling. Veldig fornøyd! Fræna

Når du er sjuk er det en stor belastning å først reise mange mil for å komme 

til lege. Belastende med ukjente leger. Nesset

Jeg måtte vente noe utenfor da døren var låst og usikker på om ringeapparatet

virket. Da personalet senere låste opp, angav de at de ikke hadde hatt tid før 

pga mange oppgaver. Molde

Jeg har bare godt å si om legevakten i Molde Molde

En lang transport til legevakt. Fikk ingen ambulanse. Kjørt en time med 

pasienten til legevakten selv, er ikke bra, og helt sikkert ikke akseptabelt. 

Veien er for lang. Nesset må få sin egen legevaktordning igjen. Nesset

Min fastlege hadde vakt. Derfor positiv respons. Molde

Veldig fornøyd etter mitt første møte med legevakten i Molde. Mitt andre

besøk knappe to uker senere var motsatt. Molde

Tatt alvorlig – god hjelp. Trangt venterom, mange satt tett – mye hosting og 

virusene fløy. For dårlig å måtte sitte så innpå hverandre, burde vært bedre / 

mer i øyenfallende info om hygiene. Molde

Mitt besøk omhandlet en ordinær kontakt med fastlege. Måtte vente lenge 

utenfor i kulden før jeg slapp inn. Volda
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Dårlig med tid. Diagnose viste seg senere å ikke stemme. Molde

Fungerer ypperlig for oss, alltid god service på telefon og legevakt. Fortsett 

med dette. Fræna

Alt i alt for lang ventetid. Både organisering og lokala bør forbedres, altså 

legevaktordningen må styrkes. Virket dårlig bemannet i forhold til førstelinje/

mottak av pasienter. For lydt toalett. Molde

Meget fornøyd med behandling jeg fikk på legevakten. Personalet opptrådte 

slik at jeg følte meg meget trygg. Molde

Alt i alt, helt ok erfaringer. Hyggelig og imøtekommende, hjelpsom. Men 

håpløst at ikke sykehuset har tilgang til undersøkelses- og prøveresultat utført 

på legevakt. Molde

Venterommet er begredelig, spesielt når man må vente lenge. Molde



Nesset kommune Arkiv: G21

Arkivsaksnr: 2008/32-46

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby
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Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 64/13 06.06.2013

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 24/13 12.06.2013

Nesset formannskap 74/13 20.06.2013

Nesset kommunestyre 54/13 20.06.2013

Evaluering av interkommunal legevakt

Vedlegg

1 Molde interkommunale legevakt - evalueringsrapport
2 Interkommunal legevakt i Nesset 2013 - kommunelegens vurdering
3 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget for fastlegeordnigen 15.5.2013

Rådmannens innstilling

1. Nesset kommune deltar fullt ut i interkommunalt legevaktsamarbeid i Molde interkommunale 
legevakt.

2. Ordningen med lokal legevakt opphører. Nesset kommune avslutter dagens ordning med egen 
legevakt fra mandag til og med torsdag mellom kl 16. 00 og 21.00. 

3. Det forhandles frem ny avtale om kostnadsmodell for deling av utgifter i forbindelse med 
Molde interkommunale legevakt. Det settes ned en arbeidsgruppe som sammen med 
administrasjonen skal fremforhandle forslag til ny kostnadsmodell.

4. Nesset kommune forutsetter at samarbeidende kommune også nedsetter arbeidsgrupper med 
politisk og administrativ deltagelse slik at en sammen kan forhandle frem ny kostnadsmodell. 
Ny kostnadsmodell bør være fremforhandlet slik at den kan ligge som grunnlag for 
budsjettarbeidet for 2014.

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag:



Saken utsettes til den er behandlet i utvalg for helse, oppvekst og kultur 12.06.2013, og tas opp 
til ny behandling i ekstraordinært formannskapsmøte 20.06.2013.

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

Saken utsettes til den er behandlet i utvalg for helse, oppvekst og kultur 12.06.2013, og tas opp til ny 
behandling i ekstraordinært formannskapsmøte 20.06.2013.

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 12.06.2013 

Aina Trævik Remmen ba om gruppemøte.
Framskrittspartiet fremmet forslag om endring av pkt 1 og 2 slik:

Pkt. 1: Nesset kommune deltar i interkommunalt legevaktsamarbeid i Molde interkommunale 
legevakt
Pkt 2: Ordningen med lokal legevakt videreføres fra mandag til og med torsdag mellom kl 16 
og 21.

Pkt 3 og 4 som rådmannens innstilling.

Pkt 1: Rådmannens innstilling falt med 0 – 7 stemmer
Fremskrittspartiet sitt forslag vedtatt med 5 – 2 stemmer

Pkt 2: Rådmannens innstilling falt med 0 – 7 stemmer
Fremskrittspartiet sitt forslag enstemmig vedtatt 

Pkt 3: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Pkt 4: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 12.06.2013 

1. Nesset kommune deltar i interkommunalt legevaktsamarbeid i Molde interkommunale 
legevakt.

2. Ordningen med lokal legevakt videreføres fra mandag til og med torsdag mellom kl 16 og 21.
3. Det forhandles frem ny avtale om kostnadsmodell for deling av utgifter i forbindelse med 

Molde interkommunale legevakt. Det settes ned en arbeidsgruppe som sammen med 
administrasjonen skal fremforhandle forslag til ny kostnadsmodell.

4. Nesset kommune forutsetter at samarbeidende kommune også nedsetter arbeidsgrupper med 
politisk og administrativ deltagelse slik at en sammen kan forhandle frem ny kostnadsmodell. 
Ny kostnadsmodell bør være fremforhandlet slik at den kan ligge som grunnlag for 
budsjettarbeidet for 2014.

Behandling i Nesset formannskap - 20.06.2013 

Kommunelege Bergljot Vinjar orienterte kort.

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:



Saken utsettes. 

Administrasjon får i oppdrag å utrede en legevaktordning i Nesset i flere alternativer:

1. En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige ressurser. 
2. En egen legevakt for Nesset basert på egne ressurser.
3. En legevakt basert på avtale med kommuner utenfor dagens ordning.
4. Dagens ordning med en økonomisk fordeling mellom de deltakende kommuner basert 

på folketall. 

Det forutsettes at saken får sin avgjørelse innen utgangen av 2013.

Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 4 stemmer. 3 stemte imot.

Vedtak i Nesset formannskap – 20.06.2013

Saken utsettes. 

Administrasjon får i oppdrag å utrede en legevaktordning i Nesset i flere alternativer:

1. En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige ressurser. 
2. En egen legevakt for Nesset basert på egne ressurser.
3. En legevakt basert på avtale med kommuner utenfor dagens ordning.
4. Dagens ordning med en økonomisk fordeling mellom de deltakende kommuner basert på folketall. 

Det forutsettes at saken får sin avgjørelse innen utgangen av 2013.

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2013 

./. Protokoll fra formannskapets møte 20.06.2013 ble distribuert til møtedeltakernes iPad.

Fremskrittspartiet fremmet forslaget fra utvalg for helse, oppvekst og kultur:

1. Nesset kommune deltar i interkommunalt legevaktsamarbeid i Molde interkommunale 
legevakt.

2. Ordningen med lokal legevakt videreføres fra mandag til og med torsdag mellom kl 16 og 21.
3. Det forhandles frem ny avtale om kostnadsmodell for deling av utgifter i forbindelse med 

Molde interkommunale legevakt. Det settes ned en arbeidsgruppe som sammen med 
administrasjonen skal fremforhandle forslag til ny kostnadsmodell.

4. Nesset kommune forutsetter at samarbeidende kommune også nedsetter arbeidsgrupper med 
politisk og administrativ deltagelse slik at en sammen kan forhandle frem ny kostnadsmodell. 
Ny kostnadsmodell bør være fremforhandlet slik at den kan ligge som grunnlag for 
budsjettarbeidet for 2014.

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte.

Arbeiderpartiet fremmet formannskapets utsettelsesforslag.

Høyre ba om gruppemøte.

Høyre fremmet følgende tilleggsforslag til utsettelsesforslaget:



Den tidligere nedsatte arbeidsgruppen utgjør den politiske forankringen og viderefører sitt 
arbeid.

Arbeiderpartiets utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

Høyres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2013

Saken utsettes. 

Administrasjonen får i oppdrag å utrede en legevaktordning i Nesset i flere alternativer:

1. En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige ressurser. 
2. En egen legevakt for Nesset basert på egne ressurser.
3. En legevakt basert på avtale med kommuner utenfor dagens ordning.
4. Dagens ordning med en økonomisk fordeling mellom de deltakende kommuner basert på folketall. 

Det forutsettes at saken får sin avgjørelse innen utgangen av 2013.

Den tidligere nedsatte arbeidsgruppen utgjør den politiske forankringen og viderefører sitt arbeid.

Saksopplysninger

Nesset kommune startet arbeidet allerede i 2009 med å se på et interkommunalt samarbeid om 
legevakt. Bakgrunnen var svært ustabil legedekning med mange vakanser, høyt korttidsfravær, stor 
vaktbelastning og høy andel vikarleger. 

Følgende vedtak ble fattet i kommunestyret 08.12.2011:

”Det vises til brev fra Molde kommune datert 05.01.2009 med invitasjon om å delta i et
interkommunalt samarbeid om legevakt.

1. Nesset kommune slutter seg til ordningen med interkommunal legevakt i samarbeid
med kommunene Molde, Fræna og Eide.

2. Nesset kommune tiltrer ordningen med interkommunalt legevaktsamarbeid mellom
kl. 2100 og kl 0800, og på helg.

3. Samarbeidet omfatter også overgrepsmottak som økonomisk er integrert i
legevakten.

4. Det legges til grunn av interkommunal legevakt starter opp 1. april 2012, og første
året skal være en prøveordning

5. Kommunens merutgifter til legevakt i 2012 på ca kr 200 000 er innarbeidet i
kommunens årsbudsjett for 2012.

6. Ordningen evalueres etter 1 års drift, herunder også valg av kostnadsmodell.
7. Interkommunalt legevaktsamarbeid på natt (kl 21.00-08:00) 7 dager i uken vurderes.

Følgende vedtak ble fattet i Formannskapet i sak 38/13:
Sak om evaluering av legevaktsamarbeidet skal opp til politisk behandling i juni.
Det settes ned ei arbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal jobbe med saken.
Arbeidsgruppen består av ordføreren, Mellvin Steinsvoll og Kari Petrine Fitje Øverås.



Høsten 2012 ble det igangsatt på privat initiativ en underskriftskampanje for å få tilbake den gamle 
ordningen med egen legevakt i Eidsvåg sentrum. Ordføreren har mottatt lister med over 3000 
underskrifter.

Det er utarbeidet evalueringsrapport av Molde interkommunale legevakt ved gjennomgang av egne 
data, innhenting av data fra Helfo og AMK, spørreundersøkelse blant brukerne og intervju av 
medarbeidere og andre. Erfaringer fra drift og evaluering er at antall legevaktbesøk har gått ned med 
23 %, ambulansebruken litt opp, publikum og ansatte er fornøyd med organisering, måten de blir møtt 
på, faglighet og tilgjengelighet, men har kritiske bemerkninger til lokalene. Personer fra Nesset er mer 
kritiske til avstand. Legevaktforumet anbefaler at ordningen videreføres og at det må tilrettelegges i 
bedre lokaler. (se vedlegg)

Kommunelegen i Nesset har gjort sine vurderinger og anbefaler at kommunen deltar fullt ut i 
interkommunalt legevaktsamarbeid i Molde interkommunale legevakt, og at ordningen med lokal 
legevakt opphører. (se vedlegg)

Vurdering

Alle norske kommuner er pålagt å ha en legevaktordning, jf. Lov om helsetjenesten i kommunene. 
Kommunehelsetjenesteloven §1-1: «Landets kommuner skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle 
som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.»
Legevakt er et allmennmedisinsk behandlingstilbud beregnet på akutte tilstander utenom vanlig 
åpningstid for legekontorene. Det er ikke akseptabelt å benytte legevakta fordi pasienten ikke kan ta fri 
fra arbeidet og benytte egen fastlege i arbeidstiden.
Kommunene kan samarbeide om tilrettelegging av legevaktstilbudet.

Nesset inngikk interkommunalt legevaktsamarbeid april 2012 på bakgrunn av svært ustabil 
legedekning med mange vakanser, høyt korttidsfravær, stor vaktbelastning og høy andel vikarleger 
over flere år. Ordningen skal evalueres etter ett år og gjøres nå i denne saken.

Ansattes arbeidsforhold:

Forskrift om Fastlegeordningen i kommunene definerer fastleger som Lege som inngår avtale med en 
kommune om deltakelse i fastlegeordningen. 

§ 12 Vilkår for inngåelse av fastlegeavtale
Kommunen kan stille følgende vilkår for inngåelse av avtale:
a) At fastlegen påtar seg listeansvar for inntil et nærmere bestemt antall personer. Fra 1.januar 2001 
fastsettes antallet til 1 500 ved fulltids kurativ virksomhet. Ved deltidspraksis justeres øvre antall 
personer på listen forholdsmessig.
b) At fastlegen deltar i allmennmedisinsk offentlig legearbeid. Slik deltakelse gir fastlegen rett til 
forholdsmessig avkorting i listelengde pålagt etter bokstav a.
c) At fastlegen deltar i organisert legevaktordning utenfor kontortid og i kommunens organiserte 
øyeblikkelig hjelp tjeneste i kontortid, herunder tilgjengelighet i helseradionettet og ivaretakelse av 
utrykningsplikten.
d) At fastlegen deltar i veiledning av turnusleger.

Fastlegens plikt til deltakelse i legevaktordning jf. første ledd bokstav c, pålegges etter legeloven § 28 
annet ledd, og bortfaller ikke ved eventuelle konflikter.

Arbeidsgruppa hadde i møtet 8.mai invitert inn fastlegene for å høre deres synspunkt i saken. Her kom 
det klart frem fra fastlegene at de mente det var uforsvarlig å gå tilbake til gammel ordning med egen 



legevakt. Legene uttalte at vaktbelastningen ville bli for høy for den enkelte, og at det da kunne være 
aktuelt å finne seg en annen arbeidsgiver. 
Kommunen har i dag 3 fastleger og en turnuskandidat. En av fastlegene vil ha rett til unntak av 
legevaktdeltagelse pga alder. (Endring av Forskrift om Fastlegeordningen i kommunene, gyldig fra 
01.01.13) Det vil si at for å dekke lokal legevakt må legene i beste tilfelle ha 3- delt vakt med 2 
fastleger og 1 turnuskandidat. Ved sykdom, kurs og ferier vil det bare være to til å dele 
vaktbelastningen i egen legevakt. 3- delt vakt betyr at legene i tillegg til å ivareta sin stilling som 
fastlege må tiltre legevakt fra 16 til 08, 2-3 døgn i uka samt 3. hver helg. Dette mener legene ikke er 
akseptabelt. De mener at denne ordningen vil være alt for sårbar og ustabil både for innbyggere og 
ansatte og minnes forholdene i kommunen for noen år tilbake med høy dekning av innleide vikarer fra 
utlandet. Legene anser at det ikke vil være grunnlag for opprettelse av en ny fastlegeavtale for å 
forbedre vaktbelastningen da en ny fastlege ikke vil være nok til å sikre en robust og stabil 
legevaktordning. I tillegg vurderes det til at pasientgrunnlag ikke er stort nok til dette. Turnusleger er i 
kommunepraksis i 6 mnd. Det er viktig at det også er pasientgrunnlag for å opprettholde aktivitet for  
turnusleger.

Tilrådningen i SFS 2305 § 7.2 (Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening 
om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i
Fastlegeordningen) sier at belastningen ved legevakt normalt ikke bør være større enn 4-delt vakt.

Legene er godt fornøyd med dagens ordning. Spesielt nevnes fri i helgene, rolige vakter på 
ettermiddagen i uka (gj.snitt 1,7 henvendelse)hvor de også finner tid til administrativt arbeid i 
forbindelse med sin fastlegepraksis. Vaktbelastningen i interkommunal legevakt er travel, men få 
vakter (ca 30 leger er tilknyttet vaktordningen) og velregulert arbeidstid. Arbeidslokalene ansees ikke 
for å være tilfredsstillende.

Molde kommune har startet arbeidet med å finne nye og mer tilpassede lokaler til legevakten. Dagens 
legevaktlokaler er trange og ikke tilrettelagt for dagens aktivitet. I første fase av planleggingen av nye 
lokaler var Råkhaugen omsorgssenter den aktuelle plasseringen. I disse dager pågår en gjennomgang 
av driften ved alle Molde kommuners omsorgssentra. Her kan Kirkebakken komme til å bli valgt som 
plassering av Molde interkommunale legevakt. Plasseringen ved Kirkebakken vil være sentralt i byen 
og det vil være et godt alternativ ang. plassering i forhold til dagens sykehus og transport fra 
samarbeidende kommuner. 

Samhandlingsreformen

Det har vært stilt spørsmål om samhandlingsreformen og fremtidige oppgaver i kommunene vil føre til 
et større behov for leger enn i dag. Og at dette i tilfelle ville kunne avhjelpe legenes vaktbelastning i 
lokal legevakt. Det er rådmannens vurdering at ev fremtidig behov for en større kommunal 
legetjeneste ikke vil være av en slik størrelse at det vil kunne føre til en stabil legevakttjeneste med 
redusert vaktbelastning som kan være akseptabelt for legene.

Trygghet for innbyggere - bruk av dagens legevakt interkommunalt og lokalt

Legevakten skal ta i mot pasienter som har akutt behov for medisinsk hjelp utenom vanlig åpningstid 
for fastlegen. For mange av innbyggerne våre oppleves det trygt å ha kort vei til legevakten og det har 
vært mange tilbakemeldinger om ønske å gå tilbake til egen legevakt i Nesset. Ordføreren har mottatt 
underskriftslister med over 3000 underskrifter med krav om å få tilbake legevakten slik den var 
tidligere. Den tidligere legevakten hadde ikke sykepleier tilgjengelig og legen hadde sovende vakt om 
natten. En bør heller ikke glemme at manglende kontinuitet blant fastlegene førte til aktivt bruk av et 
stort antall innleide vikarer fra utlandet. En må spørre seg om det er dette som oppleves som trygghet?
Dagens legevaktsamarbeid har ført til en robust og stabil legevakt med faste sykepleiere og leger som 
er tilgjengelig hele tiden. Nærhet til sykehuset ansees som et pluss. I evalueringen av dagens ordning 
som er foretatt av Molde interkommunale legevakt, kommer det frem av resultatene fra 



spørreundersøkelsen, at befolkningen i Nesset gir uttrykk for lang vei til legevakten, men at dette ikke 
har resultert i kritiske situasjoner. De aller fleste som kontakter legevakten er fornøyd med 
oppfølgingen de får av lege og sykepleier samt den informasjonen som blir gitt.

Alle henvendelser som er mottatt ved vårt legekontor før kl 16 blir behandlet her. Alle henvendelser 
etter kl 16 alle dager samt i helg hele døgnet, blir mottatt av AMK sentralen. 

Tabell 2; registrerte henvendelser fra Nesset pr. døgn som fører til konsultasjon

Nesset lokalt mandag-
torsdag kl 16- 21

Molde legevakt 
+ Nesset lokalt 

Molde legevakt 
helg hele døgnet

Molde legevakt man-
torsdag kl 21 – 08 (natt)

Nesset 1,7 2,0 2,7 0,5

Som en ser av tallene er det generelt få henvendelser utenom ordinær kontortid for fastlegene. Det er 
gjennomsnittlig 1,7 henvendelse pr dag som fører til konsultasjon ved vårt lokale legevakt de 4 dagene 
i uka denne er åpent. Totalt i uka ca 7 konsultasjoner. 
Det er rådmannens vurdering at dagens ordning med lokal legevakt avsluttes på bakgrunn av at det er 
så få henvendelser i denne perioden og at en anser dette som unødig arbeidspress på våre fastleger. 
Skal ordningen opprettholdes er det å se på som ren service til våre innbyggere med en prislapp på ca 
kr 150.000- 200 000/ år. 

Øvrige tall viser at det er lite behov for egen legevakt i Nesset. Eksempelvis vil en lege på vakt på natt 
ha 1 konsultasjon annen hver natt. Når en ser dette i sammenheng med vaktbelastningen for legene er 
det rådmannens vurdering at vi ikke kan sette hele vår stabile fastlegeordning i fare selv om dette ville 
oppleves som trygghet for befolkningen. 

Befolkningen i Nesset reagerte massivt etter et dødsfall i kommunen som ble omtalt både i presse og i 
sosiale medier. En antar at denne hendelsen var bakgrunnen for underskriftsaksjonen som resulterte i 
over 3000 underskrifter. Fylkeslegen har i etterkant ført tilsyn i denne saken. Konklusjonen var at 
verken interkommunal legevakt eller kommunens hjemmetjeneste har opptrådt klanderverdig i 
forbindelse med denne hendelsen. 

En må anse at et kanskje viktigste i dag, er nærhet til ambulanse. Ambulansen er i dag vårt 
ambulerende sykehus med kvalifisert personale til å ta seg av akutt situasjoner hvor det ofte står om 
liv. At Nesset kommune har denne tjenesten sentralt plassert i kommunen er kanskje det aller viktigste 
for befolkningens trygghet, liv og helse!  

Økonomiske konsekvenser

Da avtalen om samarbeid ble inngått ble det lagt til grunn at fordeling av utgifter i forbindelse med 
drift av Molde interkommunale legevakt skulle fordeles etter den enkelte kommunes utgifter til egen 
legevakt. Nesset hadde da en dyrere legevakt enn de andre kommunene. Eide og Fræna hadde allerede 
på det tidspunktet en felles legevaktordning som gjorde at deres drift var langt rimeligere enn Nessets. 
Dagens fordelingsmodell ang. utgifter til drift at Molde interkommunale legevakt kan med bakgrunn i 
dette oppleves som urettferdig for Nesset kommune som må betale en større andel av utgiftene enn 
andel av innbyggerne.

Tabell 1; viser andel av innbyggere samt andel av utgiftsfordeling

Kommune Innbyggere 01.01.11 Dagens fordeling, 
andel av kostnader
regnskap 2011

Kostnader fordelt 
20 % fast, 80 % 
innbyggertall

Fordelt etter 100 
% innbyggertall

Molde 25 035 (61,3 %) 5 530 000 (53,7 %) 5 566 000 6 314 000
Nesset 3 011   (7,4 %) 1 597 000 (15,5 %) 1 125 000 762 000
Eide 3 434   (8,4 %) 989 000   (9,6 %) 1 207 000 865 000



Fræna 9 336 (22,9 %) 2 184 000 (21,2 %) 2 402 000 2 359 000
Sum 40 816  (100 %) 10 300 000  (100 %) 10 300 000 10 300 000

Nesset valgte i tillegg til å være tilknyttet den interkommunale legevakten å ha en egen ordning med 
lokal legevakt mellom kl 16.00 og 21.00 fra mandag til torsdag. Det ble budsjettert med kr. 200 000 til 
å dekke disse utgiftene.
Utgifter totalt for legevakt for Nessets innbyggere er kostbar i forhold til antall konsultasjoner. 

Det er rådmannens vurdering at det bør inngås forhandlinger om en ny fordelingsmodell mellom 
kommunene når det gjelder fordeling av utgifter til interkommunal legevakt. KS fikk i 2007 utarbeidet 
en rapport om fordeling av utgifter i interkommunale legevakter(IKL). Fra nesten alle IKL ble det 
innrapportert at de fordelte utgiftene etter folketall. Men en ser også at det er vanlig å kreve inn et fast 
beløp fra hver kommune og så fordele resten av utgiftene etter folketall. For Nesset kommune vil de 
fleste alternativene være rimeligere enn dagens ordning.

Samarbeidende kommuner:
Kommunene Molde, Eide og Fræna er alle spente på Nesset kommunes vedtak om videre 
interkommunalt samarbeid da dette har direkte innvirkning på legevaktens eksistens og de økonomiske 
konsekvenser det vil ha om en kommune faller fra.
Rådmannens vurdering er at velger Nesset kommune å gå ut av det interkommunale samarbeidet om 
legevakt, vil det være vanskelig å søke et slikt samarbeid igjen ved en senere anledning. Det blir fra de 
andre kommunene understreket at det var Nesset kommune som først ytret ønske om et slikt 
interkommunalt samarbeid.

Betydning for folkehelse
Det er flere elementer som vil være av betydning for folkehelsen. Opplevelse av trygghet, stabilitet og 
kvalitet på hjelp når en trenger det er viktig for alle. Men samtidig er kvaliteten på tilbudet avgjørende 
for resultatet.



Nesset kommune 

Rådmannen

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Kommunehuset, 6460 Eidsvåg I Romsdal Kommunehuset 71 23 11 00 4106 05 00590
E-post: Telefaks Org.nr
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«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
«REF» 2008/32-49 Liv Fleischer Husby, 71 23 11 11 22.10.2013

Interkommunalt samarbeid.

Som Sunndal og Rauma kommuner er kjent med, inngikk Nesset kommune fra 11.04. et 
interkommunalt legevaktsamarbeid med Molde, Fræna og Eide. Sunndal kommune valgte den 
gang å ikke gå inn i ordningen. Vedtaket i kommunestyret i Nesset den gang forutsatte 
evaluering av ordningen etter ett år. Saken kom opp igjen i kommunestyret 20.6.2013. 

Vedtaket fra kommunestyret i sak PS 54/13, 20.6.2013: 

Saken utsettes. Administrasjon får i oppdrag å utrede en legevaktordning i Nesset i flere 
alternativer:

1. En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige ressurser. 
2. En egen legevakt for Nesset basert på egne ressurser.
3. En legevakt basert på avtale med kommuner utenfor dagens ordning.
4. Dagens ordning med en økonomisk fordeling mellom de deltakende kommuner basert på 

folketall. 
Det forutsettes at saken får sin avgjørelse innen utgangen av 2013.
Den tidligere nedsatte arbeidsgruppen utgjør den politiske forankringen og viderefører sitt 
arbeid. (Rolf Jonas Hurlen/ Mellvin Steinsvoll og Kari P. Fitje)

Saksdokumenter kan leses i sin helhet på kommunens hjemmeside, www.nesset.kommune.no 
politikkpolitiske sakerkommunestyret 20.6.2013. 

Inntil saken avklares politisk fortsetter Nesset kommune i det etablerte interkommunale 
legevaktsamarbeidet med Molde, Fræna og Eide.

I henhold til punkt 3, ønsker kommunestyret en vurdering av mulige alternativer for 
interkommunalt legevaktsamarbeid i stedet for dagens ordning. I møte mellom administrasjonen 
og arbeidsgruppa 15.10.2013 ble det klart at kommunestyret vil kreve at det føres en formell 
kontakt med de aktuelle kommunene for å diskutere saken. 



Side 2 av 2

Nesset kommune henvender seg nå til Sunndal og Rauma kommuner med en likelydende 
forespørsel for å utrede muligheter for et alternativt interkommunalt legevaktsamarbeid.  
I første omgang er dette ment som en foreløpig henvendelse. Administrasjonen vil i samarbeid 
med arbeidsgruppen avklare hvor langt det er aktuelt å gå før den igjen tas opp politisk. 
Nesset kommune har 3 fastlegehjemler og 1 turnuslegestilling, dvs. totalt 4 leger totalt. Evt. 
fritak fra vakt følger de vanlige tariffestede fritaksregler. Nesset kommune vil derfor i beste fall 
kunne bidra med 4 leger i en felles vaktordning. I dagens ordning med interkommunalt 
legevaktsamarbeid har Nesset kommune en egen lokal legevakt mandag - torsdag kl 16-21.  
Denne ordningen antas fristilt ved en evt. annen organisering av legevakt. 

Nesset kommune ber om å få svar på følgende: 
1. Er Sunndal/Rauma kommuner i utgangspunktet interessert i et interkommunalt 

legevaktsamarbeid med Nesset kommune? Hvis nei- gjelder ikke de videre punkt.

2. Pågår det arbeid med annet interkommunalt legevaktsamarbeid? 

3. For Rauma: kan et interkommunalt legevaktsamarbeid eventuelt bare dekke deler av 

kommunen, dvs. Vistdal? (Kan være aktuelt dersom det for øvrig er samarbeid med Sunndal)

4. Dersom legevaktsamarbeid er aktuelt, er lokalisering av legevakt, reisetid for innbyggere i 

Nesset, samt antall leger totalt (inkl. bruk av vikarer) i legevaktordningen et viktig punkt.  Vi 

ber om å få kommunens vurdering av mulige alternativer for lokalisering. Spesielt nevnes 

evt. lokalisering av den interkommunale legevakten i Eidsvåg, enten for hele legevakten, eller 

bare de døgn Nesset sine leger har vakt. 

5. Hvilke forhold i kommunene legger føringer for lokalisering? (øyeblikkelig hjelp senger?)

6. Hvilken legevaktordning (dvs. arbeidstid for legene) har kommunen i dagens ordning, og 

hvilken ordning ser en for seg ved et evt. samarbeid? Kan et samarbeid bare være natt og/ 

eller helg? 

7. Er det andre forhold som er viktige for kommunen og som vil legge føringer for et 

interkommunalt legevaktsamarbeid? 

8. Hvordan ser kommunen for seg at vi evt. kan gå videre med denne saken?

9. Mulig praktisk organisering vedrørende legevaktlokaler, pasientdatasystem, økonomi 

kommer evt. i neste runde. 

Kommuneoverlegen i Nesset har etter vedtaket i juni hatt kontakt med kommuneoverlegene i 
Sunndal og Rauma for en første sondering. De er derfor kjent med saken. 
Nesset kommune ber om en skriftlig tilbakemelding fra kommunene, men ta gjerne kontakt for 
nærmere diskusjon. 
Kontaktpersoner i Nesset kommune er rådmann Liv F. Husby, enhetsleder helse- og omsorg Jan 
Karsten Schjølberg og kommuneoverlege Bergljot Vinjar.

Med hilsen

Liv Fleischer Husby
rådmann

Kopi til:
Kommuneoverlege Jon Sverre Aursand, Rauma kommune 6300 ÅNDALSNES
Kommuneoverlege Svein Anders Grimstad, Sunndal 
kommune

6600 SUNNDALSØRA
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Telefon: 71 16 66 00
Vollan 8a, 6300 Åndalsnes

Nesset kommune
Rådmannen,

6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Stab Vår ref: 2008000627 —8 Dato: 06.11.2013
Besøksadresse: Rauma rådhus, Deres ref:
Vollan 8

Interkommunalt samarbeid legevakt

Rauma kommune takker for henvendelsen fra Nesset kommune hva gjelder mulig
framtidig legevaktsamarbeid.

Legevakta for Rauma kommune er pr. dato organisert som eget legevaktsområde
innen kommunegrensene. Kommunen er i gang med en vurdering av framtidig
organisering av legevakta mot framtid, herunder samarbeid med andre kommuner.

Rauma kommune vil evt. komme tilbake til dialog med Nesset om framtidig
samarbeid om legevakttjenesten.

en

Crobm14.
Perry ve
Ass Rådmann

Gro Berild
Ffagsjef helse og omsorg

Kopi til:

Jon Sverre Aursand Rauma rådhus 6300 ÅNDALSNES

Bankkonto: 3910.32.08800 Orq.Nr: 864980902 post@rauma kommune.no www.rauma.kommune.no—



Sunndal kommune
Helse- og barneverntjenesten

2GOR Sa

Nesset kommune v/rådmannen
Kommunehuset
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato
2008/32-49 2013/1603-2 Kari Thesen Korsnes 71 69 90 35 03.12.2013

Svar på spørsmål angående interkommunalt samarbeid

Det vises til deres henvendelse til Sunndal kommune angående muligheter for interkommunalt
legevaktsamarbeid. Av brevet går det fram at dette er en foreløpig henvendelse, der dere ønsker
svar på en del spørsmål angående legevakt og organisering. Sammen med kommuneoverlegen,
pleie- og omsorgssjef og leder for Korttidsavdelingen på Helsetunet har vi gått gjennom
spørsmålene som vi vil kommentere som fffiger.

Sunndal kommune er i utgangspunktet positiv til og interessert i et interkommunalt
legevaktsamarbeid med Nesset kommune.
Det pågår ikke arbeid om et annet interkommunalt legevaktsamarbeid.
(Spørsmål til Rauma.)
Dersom legevaktsamarbeid er aktuelt, må lokalisering av legevakt utredes nærmere, da vi
kan være åpne for å vurdere flere løsninger. Det er 25 minutters kjøretid mellom
Sunndalsøra og Eidsvåg. Sunndal har pr. i dag 7- delt legevakt.
Sunndal har (1,2) Ø-hjelps seng. Denne er plassert på Korttidsavdelingen ved Sunndal
Helsetun.
På sikt kan det være interessant for Sunndal kommune med et samarbeid med Nesset om
Ø-hjelps seng ved utvidelse av kapasiteten ved Sunndal Helsetun.
Sunndal har 6 fastleger, inklusive kommuneoverlegen pluss turnuslege. Det er 7- delt
legevakt i kommunen. Hvilke vaktordninger en kan se for seg ved et legevaktsamarbeid
må utredes nærmere.
Med 25 minutters kjøretid mellom de to kommunesentraene, vil som vi peker på flere
løsninger med stasjonering av legevakten være mulig.
Vi ser gjerne at det oppnevnes representanter fra hver kommune for å jobbe videre med
saken.
Vi er enige i at mulig praktisk organisering vedrørende legevaktlokaler,
pasientdatasystem samt økonomi må sees på nærmere i neste runde.

Postadresse
Mongstugt. 5, 6600 Sunndalsøra

E-post:
post@sunndal.kommune.no

Besøksadresse
1. etg., Lege- og
helsesenteret
Internett
www.sunndal.kommune.no

Telefon
71 69 90 30

Telefaks
71 69 90 31

Bank
4035.17.85774

Org.nr
964 981 604



Sunndal kommune
Helse- og bameverntjenesten
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Med hilsen

er Ove Dahl
Rådmann

Kari Thesen Korsnes
Helsesjef



Fra: Jan Karsten Schjølberg[jan.scholberg@nesset.kommune.no] Dato: 28.02.2014 10:23:33 Til: 
Postmottak Nesset kommune Tittel: VS: Deltagelse i økebikkelig hjelp tilbud. 
Skal arkiveres i eforte

Jan K

Fra: Jan Karsten Schjølberg 
Sendt: 28. februar 2014 10:08
Til: 'Henning.Fosse@Molde.Kommune.No'
Kopi: Liv Husby
Emne: Deltagelse i økebikkelig hjelp tilbud.

Det er  slik at kommunene fra 2016 skal ha etablert et øyeblikkelig hjelptilbud.  Dette framgår også i 
samarbeidsavtalen med helseforetaket. 

Nesset kommune har ingen muligheter å etablere et øyeblikkelig hjelptilbud i egen kommune så lenge 
 legevakta er i Molde.

Kommunestyret i Nesset har ennå ikke tatt standpunkt til  om legevaktsamarbeidet  med Molde, Eide og 
Fræna skal videreføres.   Sak vil bli lagt fram for kommunestyret i løpet av våren

Nesset kommune vil slutte seg til samarbeidet  om er øyeblikkelig hjelptilbud  på  Kirkebakken.  En 
forutsetning for dette er likevel at kommunestyret vedtar en videreføring av  dagens legevaktsamarbeid-

På vegne av Nesset kommune

Jan K.- Schjølberg
- Leder helse og omsorg 
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Nesset kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/1473-24

Saksbehandler: Vivian Høsteng

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset kommunestyre 21/14 20.03.2014

Søknad om fritak som medlem av råd for eldre og funksjonshemma - valg av nytt 
medlem og varamedlem

Vedlegg
1 Vedr. søknad om fritak fra Anne Marie Alstad - forslag til nytt varamedlem

Rådmannens innstilling

Det vises til søknad av 11.03.2014 fra Anne Marie Alstad.

Anne Marie Alstad fritas med hjemmel i kommunelovens § 15 fra sitt verv som medlem i råd for eldre 
og funksjonshemma.

Som nytt medlem velges…………………..

Som personlig varamedlem velges……………..

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.03.2014 

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Gerd Myklebust velges som nytt medlem i Råd for eldre og funksjonshemma.

Kristelig folkeparti fremmet følgende forslag:

Lovise Eidsør velges som nytt personlig varamedlem.

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:

Bjørg Alstad velges som nytt personlig varamedlem.

Arbeiderpartiet trekte deretter sitt forslag.

Ordførerens og Kristelig folkeparti sitt forslag ble enstemmig vedtatt.



Vedtak i Nesset kommunestyret – 20.03.2014

Det vises til søknad av 11.03.2014 fra Anne Marie Alstad.

Anne Marie Alstad fritas med hjemmel i kommunelovens § 15 fra sitt verv som medlem i Råd for 
eldre og funksjonshemma.

Som nytt medlem velges Gerd Myklebust.

Som personlig varamedlem velges Lovise Eidsør.

Saksopplysninger

I brev datert 11.03.2014 har Anne Marie Alstad søkt om fritak fra sitt verv som fast medlem i råd for 
eldre og funksjonshemma. 

Rådets sammensetning er pr. i dag slik:
Medlemmer Personlige varamedlemmer
Anne Marie Lervoll Magne Reitan
Ingvar Hanset Kari Nerland
Anne Marie Alstad Gerd Myklebust

Politisk representant
Medlem Varamedlemmer
Lynn Brakstad 1. Mellvin Steinsvoll

2. Edmund Morewood

Anne Marie Lervoll er leder, og Ingvar Hanset er nestleder.

Hjemmel for fritak finnes i kommunelovens § 15 nr 2:

2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 
plikter i vervet. 

Leder i råd for eldre og funksjonshemma er orientert om saken, og opplyser i brev av 12.03.2014 at
personlig varamedlem Gerd Myklebust er informert om at hun blir fast medlem i rådet. Som personlig 
varamedlem foreslås Lovise Eidsør.

Om opprykk og nyvalg står følgende i kommunelovens § 16 nr. 3:

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, 
kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er 
valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. 
Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 
40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det 
underrepresenterte kjønn



Vurdering

Søknad om fritak begrunnes med helsemessige årsaker, og kravene i kommunelovens § 15 nr. 2 
vurderes oppfylt. 

I følge kommunelovens § 16 nr. 3 skal det velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. 
Dersom kommunestyret velger inn Gerd Myklebust som fast medlem må det i tillegg velges personlig 
varamedlem for henne. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Betydning for folkehelse

Ingen



  

 

 

 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

 

 

 

 

Utval: Eldrerådet 

Møtestad: 103, Fylkeshuset i Molde 

Dato: 26.02.2014 

Tid: 10:30 

Protokoll nr: 1/14 

 

Faste medlemer som møtte:   

Namn Funksjon Representerer 

Torleiv Rogne Medlem UAVH 

Arve Hans Otterlei Medlem FRP 

Målfrid Mogstad Medlem  

Johannes J. Vaag Medlem  

Jakob Strand Medlem  

Aslaug Solberg Medlem  

 

Faste medlemer som ikkje møtte:  

Namn Funksjon Representerer 

Kristine Grøtta Medlem  

   

 

Varamedlemer som møtte: 

Namn Møtte for Representerer 

   

   

 

Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: 

Namn Stilling 

Paula Næss Skår Rådgivar 

  

 

Sekretariat: 

Namn Stilling 

Mia Smørdal  Konst. førstekonsulent 
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Saksnr Innhold Uoff 

   

E-1/14  

 

E-2/14 

Statusrapport om TT-forsøk - eit meir aktivt liv for 

brukarar med tyngre funksjonshemningar 

Årsmelding 2013 

 

E-3/14                  Status for planlegging av fylkeseldrekonferansen 2014 

E-4/14                  Neste møte i fylkeseldrerådet – Surnadal 12. og 13.mai 

E-5/14                  Studietur 2014 

E-6/14                  Lårhalsbrot kan få katastrofale følgjer 

E-7/14                  Sjukeheimsbebuarar blir oversett og forsømt 

E-8/14                  Tilsette i omsorgsyrka må kunne uttale seg fritt 

E-9/14                  Brev frå privatperson                                                        x 

 

RS-1/14                Budsjett eldrerådet 2014 

RS-2/14                Statens Seniorråd – nytt mandat 

RS-3/14                Beboere på sykehjem blir forsømt 

RS-4/14                NRK aldersdiskriminerer 

RS-5/14                Nyheiter frå Seniorporten 

                            Godkjenning av protokoll 

 

Eldrerådet sitt møte tok til kl 10.30 på fylkeshuset i Molde på møterom 103 under 

leiing av leiar Målfrid Mogstad. 

 

 

Innkallinga blei godkjent utan merknader.  

 

Saklista blei godkjent utan merknader. 

 

 

Kristine Grøtta møtte ikkje. Ho hadde ikkje meldt forfall. 

 

Møtet blei satt med 6 voterande. 

Orientering 

Marianne Halseth Hole frå samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune 

orienterte om TT-forsøk. 

E 1/14 Statusrapport om TT-forsøk - eit meir aktivt liv for 
brukarar med tyngre funksjonshemningar 

Behandling i Eldrerådet - 26.02.2014  

Målfrid Mogstad fremma følgjande forslag til punkt 2 og punkt 3 i vedtaket: 

2. Fylkeseldrerådet beklagar sterkt at ressursane til bestillingsruta enno 

ikkje er kome med i fylkesbudsjettet. 

3. Fylkeseldrerådet ser vidare svært alvorleg på at drosjetilbod kan stå i 

fare i einskilde kommunar i fylket vårt. Dette kan skape store vanskar for 

blant anna TT-tilbod særskilt i dei ytre stroka i utkantkommunar.    

 

Forslaget blei samrøystes vedteke. 

 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.02.2014 

1. Fylkeseldrerådet tek statusrapport om TT-forsøket - «eit meir aktivt liv for 

brukarar med tyngre funksjonshemningar» til orientering. 

2. Fylkeseldrerådet beklagar sterkt at ressursane til bestillingsruta enno ikkje 

er kome med i fylkesbudsjettet. 
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3. Fylkeseldrerådet ser vidare svært alvorleg på at drosjetilbod kan stå i fare i 

einskilde kommunar i fylket vårt. Dette kan skape store vanskar for blant 

anna TT-tilbod særskilt i dei ytre stroka i utkantkommunar. 

E 2/14 Årsmelding 2013 

Behandling i Eldrerådet - 26.02.2014  

Johannes J. Vaag kom med følgjande forslag til endring i årsmeldinga: 

 Under «Eldrerådets arbeidsmåte» blir setning nummer to endra til 

«Arbeidsutvalet har møte ca 14 dagar føre kvart møte i eldrerådet for å 

sette opp saklista til møtet og å førebu saker.»  

 

Målfrid Mogstad kom med følgjande forslag til endring i årsmeldinga: 

 Behandling av Økonomiplan 2014-2017 står to gonger i årsmeldinga. 

Følgjande setning blir teke ut: «Eldrerådet har gitt høyringsuttale til 

følgjande planer: Økonomiplan 2014-2017 med budsjett for 2014». 

 

Aslaug Solberg kom med følgjande tillegg til årsmeldinga: 

 Det blir sett inn ei oversikt over deltakarar i klinikkråd ved sjukehusa i Møre 

og Romsdal.  

 

Forslaga frå Vaag, Mogstad og Solberg blei samrøystes vedteke. 

 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.02.2014 

Fylkeseldrerådet godkjenner årsmelding for 2013 med følgjande endringar: 

 Setning nummer to under «Eldrerådets arbeidsmåte» blir slik: 

«Arbeidsutvalet har møte ca 14 dagar føre kvart møte i eldrerådet for å 

sette opp saklista til møtet og førebu saker.» 

 Følgjande setning blir fjerna: «Eldrerådet har gitt høyringsuttale til følgjande 

planer: Økonomiplan 2014-2017 med budsjett for 2014». 

 Det blir sett inn ei oversikt over deltakarar i klinikkråd ved sjukehusa i Møre 

og Romsdal.  

 

Fylkeseldrerådet ber om at meldinga blir lagt fram for fylkestinget til orientering.  

E 3/14 Status for planlegging av fylkeseldrekonferansen 2014 

Behandling i Eldrerådet - 26.02.2014  

Paula Næss Skår orienterte kort om status for planlegginga av 

fylkeseldrekonferansen 2014. 

 

Johannes J. Vaag foreslo å leggje inn dato 2.oktober 2014 for 

fylkeseldrekonferansen i vedtaket. 

 

Forslaget frå Vaag blei samrøystes vedteke.  

 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.02.2014 

Fylkeseldrerådet tek status for planlegging av fylkeseldrekonferansen 2.oktober 

2014 til orientering. 

E 4/14 Neste møte i fylkeseldrerådet - Surnadal 12. og 13. mai 

Behandling i Eldrerådet - 26.02.2014  

Johannes J.Vaag orienterte kort om planane som er lagt for møtet i fylkeseldrerådet 

12. og 13.mai 2014 i Surnadal.  

 

Vaag foreslo å presisere i vedtaket at møtet går over to dagar.  
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Forslaget blei samrøystes vedteke.  

 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.02.2014 

Fylkeseldrerådet tek planlegginga av to-dagars møte i Surnadal til orientering. 

E 5/14 Studietur 2014 

Behandling i Eldrerådet - 26.02.2014  

Fylkeseldrerådet blei samde om å leggje studieturen til Tromsø den 18. og 

19.september 2014. 

 

Paula Næss Skår orienterte kort om kontakten ho hadde hatt med Troms 

fylkeskommune knytt til studieturen.   

 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.02.2014 

Fylkeseldrerådet legg studietur 2014 til Tromsø den 18. og 19.september 2014.  

E 6/14 Lårhalsbrot kan få katastrofale følgjer 

Behandling i Eldrerådet - 26.02.2014  

 

Uttalen blei samrøystes vedteke sendt til media, Helse- og omsorgsdepartementet 

og eldreråda i kommunane. 

 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.02.2014 

 
Lårhalsbrot kan få katastrofale følgjer  

I Adresseavisa av tysdag 28. januar i år (s.8-9) blir situasjonen rundt neddopa 

eldre kommentert. Avisa skreiv måndag 20. januar om Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag, som i ei kartlegging fann ut at 47 prosent av dei eldre pasientane som 

fall på sjukehus, døydde innan eit år. Eit tilsyn vedkomande dette er no sett i verk. 

Overlege og psykiater Oskar Sommer ved Innlandet sjukehus åtvarar mot hyppig 

og ukritisk bruk av medisin til eldre. Overlegen seier det slik: ”Vi ser ofte en ukritisk 

medisinering av eldre. Noe er overmedisinering, og en del er direkte feil bruk av 

medikamenter”. Han seier vidare: ”Eldre pasienter har i gjennomsnitt en medisin-

coktail på syv medisiner. Flere med svimmelhet som bivirkning. - Ofte unødvendige 

medisiner”. Norsk legemiddelstatistikk viser også at eldre ofte brukar mange 

medikament, og at fleire av desse kan ha svimmelhet og falltendens som 

biverknad. 

 
Etter fylkeseldrerådet sitt syn er det er svært viktig at dette temaet blir tatt opp og 

gjort betre kjent. Stor ros til Adresseavisa i så måte. Kan ein unngå lårhalsbrot ved 

riktig justering av medisinbruken til eldre menneske må dette vere veldig bra. 

Livskvaliteten til den eldre blir avgjort ein annan etter at lårhalsbrotet har skjedd. 

Det er heller ikkje så lett å kome seg på føtene att etter eit slikt brot, når ein er 

komen godt opp i åra. Dessutan har lårhalsbrot ei samfunnsøkonomisk side.  

Økonomane førsteamanuensis Harald Bergland og høgskulelektor Tomas Gressnes 

ved Høgskolen i Harstad jobbar med eit forskingsprosjekt der dei freistar å utvikle 

ein modell for å berekne totalkostnader ved lårhalsbrot.  

 

Våre berekningar viser så langt at kvart lårhalsbrot kostar samfunnet 167.000 

kroner i gjennomsnitt, inkludert sjukehuskostnader og produksjonstap, fortel 

Gressnes. Han meiner det er mykje å spare på førebyggjande arbeid: - Årleg er det 

mellom 7000 og 9000 lårhalsbrot i Norge. Dette gir samla kostnader på mellom 1,1 

og 1,5 milliardar kroner, seier Gressnes. 

  

Fylkeseldrerådet meiner at førebygging for å hindre fallskadar blant dei eldre er ei 

omfattande og viktig sak som bør takast på høgste alvor! 
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E 7/14 Sjukeheimsbebuarar blir oversett og forsømt 

Behandling i Eldrerådet - 26.02.2014  

Uttalen blei samrøystes vedteke sendt til media, Helse- og omsorgsdepartementet 

og eldreråda i kommunane. 

 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.02.2014 

 
Sjukeheimsbebuarar blir oversett og forsømt  

Ferske forskingsresultat viser at utilstrekkeleg pleie, overgrep og forsømmingar er 

utbreidde ved norske sjukeheimar.  

Det er førsteamanuensis ved Høgskulen i Sør-Trøndelag, avdeling for 

sjukepleieutdanning, Wenche Malmedal, som fastslår dette. Ho har føreteke ei 

undersøking blant 616 pleiarar ved 16 sjukeheimar i Midt-Norge, som har svara på 

spørjeundersøkinga, som er ein del av Malmedals doktorgradsavhandling ved 

NTNU, om kva slags handlingar dei sjølve eller kollegaer har gjort mot bebuarar. 

 

Leiar i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, seier til Aftenposten (27.des.2013):  

"Det er alvorlig at en så høy andel pleiere på sykehjem rapporterer om slike  

handlinger." By seier vidare at dette tyder på låg kompetanse og liten kunnskap om 

korleis desse pasientane skal ivaretakast. Ho meiner undersøkinga viser at det først 

og fremst sviktar når det gjeld omsorgsfull hjelp, respekt for enkeltindividet og å 

behandle med verdighet. By peikar også på det viktige ansvaret leiarane i 

sjukeheimane har for å skape ei haldning og ein kultur slik at verdig omsorg og 

tryggleik blir ei sjølvfølgje. Fylkeseldrerådet vil også i denne samanheng poengtere 

at vi er klar over at det gjennomgåande blir utført mykje godt omsorgsarbeid ved 

våre sjukeheimar. 

 

Sjukepleierforbundet, tilsette i kommunal helseomsorg, eldreorganisasjonar og 

andre har peika på at sjukeheimspasientane har fleire diagnosar og er mykje 

sjukare etter at samhandlingsreforma er sett i verk. Dette skaper auka behov for 

fagpersonale på sjukeheimane. Mykje vil bli betre både for sjukeheimspasientar og 

tilsette dersom kommunane tek eit krafttak og ryddar opp i den store bruken av 

deltidsarbeid i omsorgssektoren. I den kommunale pleie- og omsorgssektoren er 69 

% deltidstilsett (statistikk frå KS 2010). Mange av desse har svært små stillingar og 

svært mange har ufrivillig deltid. Det er alvorleg når berre sju prosent av 

sjukepleiestudentane ynskjer å arbeide i sjukeheim. Det er ikkje så rart når dei ser 

den store andelen av tilsette i den kommunale omsorgssektoren må nøye seg med 

deltidsarbeid. Undersøking viser at 75 % av sjukepleieelevane ynskjer 

fulltidsarbeid.  

 

Problema med det store volumet av deltidsarbeid, mangelen på fagfolk i 

kommunane, sjukepleiarane si manglande lyst til å arbeide i kommunane og 

amanuensis Malmedal sine funn i doktorgradsavhandlinga, uroar fylkeseldrerådet. 

Dei kommunale eldreråda, alle Pensjonistforbundet sine lag rundt om i kommunane 

og andre organisasjonar - alle gode krefter må no gå saman for å få sett 

eldreomsorga høgare på den politiske dagsorden for ei betre omsorg for eldre 

sjuke. 

 

 

 

E 8/14 Tilsette i omsorgsyrka må kunne uttale seg fritt 

Behandling i Eldrerådet - 26.02.2014  

 

Uttalen blei samrøystes vedteke med følgjande endring i tredje avsnitt: 

 «Slik eg ser det…» blir endra til «Slik fylkeseldrerådet ser det..». 
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Uttalen blei samrøystes vedteke sendt til media, Helse- og omsorgsdepartementet 

og eldreråda i kommunane. 

 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.02.2014 

 
Tilsette i omsorgsyrka må kunne uttale seg fritt  

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening har ein tankevekkande 

kronikk i Aftenposten av 9. januar i år. Jensen tek for seg ytringsfridomen til 

kommunalt tilsette arbeidstakarar. Han seier det slik: ”Når kommuneleger refses 

for å ytre seg offentlig om sykehjemsdekningen i egen kommune, vitner det om 

dårlig forståelse for kjernen i årets grunnlovsjubileum”. Skribenten er her inne på 

noko svært viktig. Vi må ikkje kome i ein situasjon kor informasjons- eller 

kommunikasjonsreglement fører til at kommunen sine eigne tilsette blir fråtekne 

retten til å ytre seg offentleg. Da talar vi om knebling. Om slike reglement seier 

Jensen: ”Dette er dokumenter som i stor grad handler om å unngå motstemmer og 

kritikk”. 

 

Det blir i kronikken vist til kommunane Rana og Bodø. I Rana kommune har ein 

sjukeheimslege mottatt ei skriftleg åtvaring med vising til reglementet fordi han to 

gonger i lesarinnlegg i lokalavisa har gjeve uttrykk for sine synspunkt på den 

kommunale budsjettbehandlinga. I Bodø kommune har ein fastlege og 

avdelingslege ved rehabiliteringsavdelinga i kommunen i eit lesarinnlegg peika på 

det vedkomande meiner kan bli konsekvensane av det ho meiner er mangel på 

sjukeheimsplassar i kommunen. Her har det også blitt reaksjon med vising til 

mediekommunikasjon.  

 

Rana Blad skriv slik: ”Begge ytringene handlet om konsekvensene for de eldre, hvis 

det politiske flertallet valgte å legge ned sykehjemsplasser”.  

Slik fylkeseldrerådet ser det er ytringar frå tilsette viktige for dei som skal ta 

avgjerder, i til dømes budsjettsaker. Vidare er det viktig at kommunane sine 

innbyggjarar får innsikt i flest mogleg fagleg funderte synspunkt på politiske 

prosessar. Det skal ikkje skje siling av faktisk relevant informasjon! Dette må vere 

tindrande klårt! Som einskildpersonar kan til dømes tilsette i omsorgsyrka, fritt ytre 

seg med heimel i grunnlova.  

 

Generalsekretæren i Norsk Redaktørforening seier det slik: ”Vel er 

informasjonsreglementet i mange norske kommuner gitt nesten bibelsk status, men 

juridisk holder det nødvendigvis ikke. Kommunen kan regulere hvem som skal 

uttale seg på vegne av kommunen, men ikke ulovlig innskrenke den enkeltes rett til 

å uttale seg som enkeltperson”.  

 

Fylkeseldrerådet ser det som sjølvsagt at norske kommunar følgjer elementære 

demokratiske spelereglar for tilsette sin ytringsfridom. Dette skjer diverre ikkje alle 

stader. 

 

 

 

Møtet blei lukka jf Koml. § 31. 

 

E 9/14 Brev frå privatperson 

Behandling i Eldrerådet - 26.02.2014  

 

Behandlinga er ikkje offentleg, jf offl. § 13 jf fvl. § 13. 
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Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.02.2014  

Fylkeseldrerådet kan ikkje gå inn i enkeltsaker og viser til utgreiinga som er gitt av 

fylkestannlegen i høve dei spørsmåla som blir stilt. 

 

 

Møtet blei opna. 

RS 1/14 Budsjett eldrerådet 2014 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.02.2014 

Eldrerådet tek referatsaka til orientering. 

RS 2/14 Statens Seniorråd - nytt mandat 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.02.2014 

Eldrerådet tek referatsaka til orientering. 

RS 3/14 Beboere på sykehjem blir forsømt 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.02.2014 

Eldrerådet tek referatsaka til orientering. 

RS 4/14 NRK aldersdiskriminerer 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.02.2014 

Eldrerådet tek referatsaka til orientering. 

RS 5/14 Nyheiter frå Seniorporten 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.02.2014 

Eldrerådet tek referatsaka til orientering. 

 

Orienteringar 

 Jakob Strand orienterte kort om si deltaking på møte i brukarutvalet i Helse 

Møre og Romsdal. 

 Målfrid Mogstad orienterte kort om si deltaking på møte i brukarutvalet i 

Helse Midt-Norge. 

Godkjenning av protokoll 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.02.2014 

Eldrerådet gikk gjennom protokollen som vart samrøystes godkjend i møtet. 

 

 

Møtet slutt kl 14.15. 

 

 

 



E 8/14 Tilsette i omsorgsyrka må kunne uttale seg fritt  
 

Behandling i Eldrerådet - 26.02.2014  

Uttalen blei samrøystes vedteke med følgjande endring i tredje avsnitt:  

 «Slik eg ser det…» blir endra til «Slik fylkeseldrerådet ser det..».  

 

Uttalen blei samrøystes vedteke sendt til media, Helse- og omsorgsdepartementet og 

eldreråda i kommunane.  

 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.02.2014  

Tilsette i omsorgsyrka må kunne uttale seg fritt  

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening har ein tankevekkande kronikk i 

Aftenposten av 9. januar i år. Jensen tek for seg ytringsfridomen til kommunalt tilsette 

arbeidstakarar. Han seier det slik: ”Når kommuneleger refses for å ytre seg offentlig om 

sykehjemsdekningen i egen kommune, vitner det om dårlig forståelse for kjernen i årets 

grunnlovsjubileum”. Skribenten er her inne på noko svært viktig. Vi må ikkje kome i ein 

situasjon kor informasjons- eller kommunikasjonsreglement fører til at kommunen sine 

eigne tilsette blir fråtekne retten til å ytre seg offentleg. Da talar vi om knebling. Om slike 

reglement seier Jensen: ”Dette er dokumenter som i stor grad handler om å unngå 

motstemmer og kritikk”.  

 

Det blir i kronikken vist til kommunane Rana og Bodø. I Rana kommune har ein 

sjukeheimslege mottatt ei skriftleg åtvaring med vising til reglementet fordi han to 

gonger i lesarinnlegg i lokalavisa har gjeve uttrykk for sine synspunkt på den kommunale 

budsjettbehandlinga. I Bodø kommune har ein fastlege og avdelingslege ved 

rehabiliteringsavdelinga i kommunen i eit lesarinnlegg peika på det vedkomande meiner 

kan bli konsekvensane av det ho meiner er mangel på sjukeheimsplassar i kommunen. 

Her har det også blitt reaksjon med vising til mediekommunikasjon.  

 

Rana Blad skriv slik: ”Begge ytringene handlet om konsekvensene for de eldre, hvis det 

politiske flertallet valgte å legge ned sykehjemsplasser”.  

Slik fylkeseldrerådet ser det er ytringar frå tilsette viktige for dei som skal ta avgjerder, i 

til dømes budsjettsaker. Vidare er det viktig at kommunane sine innbyggjarar får innsikt i 

flest mogleg fagleg funderte synspunkt på politiske prosessar. Det skal ikkje skje siling av 

faktisk relevant informasjon! Dette må vere tindrande klårt! Som einskildpersonar kan til 

dømes tilsette i omsorgsyrka, fritt ytre seg med heimel i grunnlova.  

 

Generalsekretæren i Norsk Redaktørforening seier det slik: ”Vel er 

informasjonsreglementet i mange norske kommuner gitt nesten bibelsk status, men 

juridisk holder det nødvendigvis ikke. Kommunen kan regulere hvem som skal uttale seg 

på vegne av kommunen, men ikke ulovlig innskrenke den enkeltes rett til å uttale seg 

som enkeltperson”.  

 

Fylkeseldrerådet ser det som sjølvsagt at norske kommunar følgjer elementære 

demokratiske spelereglar for tilsette sin ytringsfridom. Dette skjer diverre ikkje alle 

stader. 



E 6/14 Lårhalsbrot kan få katastrofale følgjer  
 

Behandling i Eldrerådet - 26.02.2014  

Uttalen blei samrøystes vedteke sendt til media, Helse- og omsorgsdepartementet og 

eldreråda i kommunane.  

 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.02.2014  

Lårhalsbrot kan få katastrofale følgjer  

 

I Adresseavisa av tysdag 28. januar i år (s.8-9) blir situasjonen rundt neddopa eldre 

kommentert. Avisa skreiv måndag 20. januar om Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, som i ei 

kartlegging fann ut at 47 prosent av dei eldre pasientane som fall på sjukehus, døydde 

innan eit år. Eit tilsyn vedkomande dette er no sett i verk. Overlege og psykiater Oskar 

Sommer ved Innlandet sjukehus åtvarar mot hyppig og ukritisk bruk av medisin til eldre. 

Overlegen seier det slik: ”Vi ser ofte en ukritisk medisinering av eldre. Noe er 

overmedisinering, og en del er direkte feil bruk av medikamenter”. Han seier vidare: 

”Eldre pasienter har i gjennomsnitt en medisin-coktail på syv medisiner. Flere med 

svimmelhet som bivirkning. - Ofte unødvendige medisiner”. Norsk legemiddelstatistikk 

viser også at eldre ofte brukar mange medikament, og at fleire av desse kan ha 

svimmelhet og falltendens som biverknad.  

 

Etter fylkeseldrerådet sitt syn er det er svært viktig at dette temaet blir tatt opp og gjort 

betre kjent. Stor ros til Adresseavisa i så måte. Kan ein unngå lårhalsbrot ved riktig 

justering av medisinbruken til eldre menneske må dette vere veldig bra. Livskvaliteten til 

den eldre blir avgjort ein annan etter at lårhalsbrotet har skjedd. Det er heller ikkje så 

lett å kome seg på føtene att etter eit slikt brot, når ein er komen godt opp i åra. 

Dessutan har lårhalsbrot ei samfunnsøkonomisk side.  

 

Økonomane førsteamanuensis Harald Bergland og høgskulelektor Tomas Gressnes ved 

Høgskolen i Harstad jobbar med eit forskingsprosjekt der dei freistar å utvikle ein modell 

for å berekne totalkostnader ved lårhalsbrot. Våre berekningar viser så langt at kvart 

lårhalsbrot kostar samfunnet 167.000 kroner i gjennomsnitt, inkludert sjukehuskostnader 

og produksjonstap, fortel Gressnes. Han meiner det er mykje å spare på førebyggjande 

arbeid: - Årleg er det mellom 7000 og 9000 lårhalsbrot i Norge. Dette gir samla 

kostnader på mellom 1,1 og 1,5 milliardar kroner, seier Gressnes.  

 

Fylkeseldrerådet meiner at førebygging for å hindre fallskadar blant dei eldre er ei 

omfattande og viktig sak som bør takast på høgste alvor! 



E 7/14 Sjukeheimsbebuarar blir oversett og forsømt  
 

Behandling i Eldrerådet - 26.02.2014  

Uttalen blei samrøystes vedteke sendt til media, Helse- og omsorgsdepartementet og 

eldreråda i kommunane.  

 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.02.2014  

Sjukeheimsbebuarar blir oversett og forsømt  

 

Ferske forskingsresultat viser at utilstrekkeleg pleie, overgrep og forsømmingar er 

utbreidde ved norske sjukeheimar.  

Det er førsteamanuensis ved Høgskulen i Sør-Trøndelag, avdeling for 

sjukepleieutdanning, Wenche Malmedal, som fastslår dette. Ho har føreteke ei 

undersøking blant 616 pleiarar ved 16 sjukeheimar i Midt-Norge, som har svara på 

spørjeundersøkinga, som er ein del av Malmedals doktorgradsavhandling ved NTNU, om 

kva slags handlingar dei sjølve eller kollegaer har gjort mot bebuarar.  

 

Leiar i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, seier til Aftenposten (27.des.2013):  

"Det er alvorlig at en så høy andel pleiere på sykehjem rapporterer om slike  

handlinger." By seier vidare at dette tyder på låg kompetanse og liten kunnskap om 

korleis desse pasientane skal ivaretakast. Ho meiner undersøkinga viser at det først og 

fremst sviktar når det gjeld omsorgsfull hjelp, respekt for enkeltindividet og å behandle 

med verdighet. By peikar også på det viktige ansvaret leiarane i sjukeheimane har for å 

skape ei haldning og ein kultur slik at verdig omsorg og tryggleik blir ei sjølvfølgje. 

Fylkeseldrerådet vil også i denne samanheng poengtere at vi er klar over at det 

gjennomgåande blir utført mykje godt omsorgsarbeid ved våre sjukeheimar.  

 

Sjukepleierforbundet, tilsette i kommunal helseomsorg, eldreorganisasjonar og andre har 

peika på at sjukeheimspasientane har fleire diagnosar og er mykje sjukare etter at 

samhandlingsreforma er sett i verk. Dette skaper auka behov for fagpersonale på 

sjukeheimane. Mykje vil bli betre både for sjukeheimspasientar og tilsette dersom 

kommunane tek eit krafttak og ryddar opp i den store bruken av deltidsarbeid i 

omsorgssektoren. I den kommunale pleie- og omsorgssektoren er 69 % deltidstilsett 

(statistikk frå KS 2010). Mange av desse har svært små stillingar og svært mange har 

ufrivillig deltid. Det er alvorleg når berre sju prosent av sjukepleiestudentane ynskjer å 

arbeide i sjukeheim. Det er ikkje så rart når dei ser den store andelen av tilsette i den 

kommunale omsorgssektoren må nøye seg med deltidsarbeid. Undersøking viser at 75 % 

av sjukepleieelevane ynskjer fulltidsarbeid.  

 

Problema med det store volumet av deltidsarbeid, mangelen på fagfolk i kommunane, 

sjukepleiarane si manglande lyst til å arbeide i kommunane og amanuensis Malmedal 

sine funn i doktorgradsavhandlinga, uroar fylkeseldrerådet.  

Dei kommunale eldreråda, alle Pensjonistforbundet sine lag rundt om i kommunane og 

andre organisasjonar - alle gode krefter må no gå saman for å få sett eldreomsorga 

høgare på den politiske dagsorden for ei betre omsorg for eldre sjuke. 



Pensjonistforbundet trygghet, livskraft og initiativ.
Møre og Romsdal

Møre o Romsdal, 24. mars 2014
.2)((4

Til kommunens administrative og politisk ledelse
Partipolitiske gruppeledere
Eldrerådet

Vedlagt oversendes uttaler fra årsmøtet til Pensjonistforbundet Møre og Romsdal, til
orientering og etterretning.

De tre uttalene går direkte på kommunene og eldreomsorgsarbeidet. Som tidligere tilkjennegitt så har
Pensjonistforbundet Møre og Romsdal gjort flere undersøkelser om omsorgsarbeidet i kommunene,
særlig rettet mot eldreomsorg. Vår siste undersøkelse hadde som konklusjon «Fra vondt til verre».

La oss først understreke at vi har flere kommuner som gjør en godjobb med eldreomsorgen og
planlegger fremtiden. Videre at de som får omsorg, far en god og verdig omsorg av kvalifiserte
medarbeidere.

Imidlertid så oppstår det situasjoner hvor det er all grunn til å reagere. I og for seg uønskede
konsekvenser av at man prioriterer andre «viktige» oppgaver. Dette er ikke tilfredsstillende, det at
dette skjer oftere og oftere ut fra at man snakker om lovfestede rettigheter. I slike situasjoner er det
man blir bekymret for verdigheten i omsorgen, ikke forsvarligheten.

Det som bekymrer oss mer og mer, er at det synes å være en «høy terskel» for å komme med
bekymringsmeldinger. Dette være seg fra pårørende som fra helsepersonell. Hva som gjør dette, kan
være sammensatt, men det fremkommer at man er bekymret for konsekvenser om man sier fra. Dette
er alvorlig og må ikke forekomme.

Våre uttaler retter seg direkte mot kommunens administrative og ikke minst politiske ledelse. Det er til
syvende og sist politikernes ansvar at kommunen gjør sine lovpålagte oppgaver, gjennom sine
styringssystemer og rapporteringer. Her må det foretas en gjennomgang i de fleste kommuner, for å
unngå at man som politiker må stå frem å si at dette kjente man ikke til.

Vi har ved flere anledninger utfordret kommunene til å samarbeide tettere med våre lokalforeninger i
forbindelse med samhandlingsreformen. Vi er sikker på at våre lokallag har mange ressurser å kunne
bidra med, både når det gjelder forebygging og i enkelte omsorgsoppgaver. Derfor forventer vi at
kommunen tar et initiativ til å kartlegge hvilke områder man kan samarbeide innenfor og hvordan og
ser frem til et konstruktivt og gjensidig nyttig samarbeid. Vi ønsker alle å kunne sammen bygge en
enda bedre kommune å kunne bli gammel i.

Med vennlig hilsen
Pensjonistforbundet Møre og Romsdal

Rolf Bjørseth
Fylkessekretær

Pensjonistforbundet Telefon: 71 21 51 12 Bankgiro: 3910 17 65648
Møre og Romsdal E-post: n f.moresomsdal å nline.no Org. nr.: 971 366 869
Myrabakken 2, 6413 Molde http://www.pensjonistforbundet.no/



Pensjonistforbundet trygghet, livskraft og initiativ.
Møre og Romsdal

Brukarutvali-rådi kommunalhelse-og omsorgsteneste
Pensjonistforbundeti Møreog RomsdalsittHelseutvalgskrivi sin konklusjonetter
undersøkelseoverutvalgtesiderved eldreomsorgai kommunenei fylket («Prosjekt2013»):
«Sjukeheimskapasitetenertotaltsettblitt forverretsiden2010 med overbelegg,høg
inntaksterskelog vanskeligskjermingav demente.Dette erbekymringsfullt.Vi erogså sterkt
bekymretoverdenomgjøringav sjukeheimsplassertil «heldøgnsomsorgsboliger»som flere
kommunerhargjennomførtogså de siste paråri et forsøkpå å sparepenger.»
Sommaren2011 vartdetvedtekeei ny «Helse-og omsorgstjenestelov»og ei endringav
«Pasient-og brukerrettighetsloven»frå 1999. Begge tråttei kraft1.januar2012.
I «Helse- og omsorgstjenesteloven»heiterdet i § 3-2: «Sykehjemmeneharen sentralplass i
den kommunalehelse- og omsorgstjenesten.Enplikt forkommunentil å ha sykehjem
fremgårderforav lovteksten.»Og i § 3-10: «Kommunenskal sørge for atvirksomhetersom
yterhelse- og omsorgstjenesteromfattetav loven her, etablerersystemerfor innhentingav
pasientersog brukereserfaringerog synspunkter».
I «Pasient-og brukerrettighetsloven»er det i § 3-1 presisertat «Tjenestetilbudetskal så langt
som mulig utformesi samarbeidmed pasientog bruker.Det skal legges storvekt påhva
pasientenog brukerenmenerved utformingav tjenestetilbudetterhelse- og
omsorgstjenesteloven.»
Dei fleste som arbeideri denkommunalehelse- og omsorgstenesta gjerein framifråinnsats.
Likevel fortelfleireoffentlegerapportarog presseoppslagom alvorlegomsorgssviktpå
institusjons-og pasientnivå.Dette harsikkertfleire årsaker.Vi vil særlegpeike på to tilhøve:
Lav bemanningav kompetentpersonaleog veik kulturforetiskrefleksjon.

Det er eit gjennomgåandetrekkat pasientog/ellerpårørandekvierseg for å klage. Pasient-og
brukarombodeti Møreog Romsdalskrivi årsmeldingasi for 2012 at det kanveraforhøg
terskelforpårørendeå klage i fryktfor atrelasjonerskaløydeleggastog i redsel foratdet vert
utøvd sanksjoneroverfordeiranære.
Problemstillinganesom hererreiste er sjølvsagtsamansetteog krev fleire tiltak.Påbakgrunn
av funnavårei «Prosjekt2013», dervi avdekkaat det pr. 1.sept.2013 berrevareitt fullverdig
kommunaltbrukarutvali kommunalhelse- og omsorgstenestei fylket,uttaltevi: «Ved en slik
utviklin vil det væreav storb dnin å få o rettetbrukerrådforsikrin av

asientretti etero verdi ets aranti.»
Denne tilrådingahari det siste også kome fråsentralthald.Og hausten2013 fekk vi til
høyringfråHOD «Forslagtil endringav forskrift27.juni2003 nr. 792 om kvaliteti pleie- og
omsorgstjenesten—kravom lokalpolitiskbehandlingav kvalitetskrav».Det er i
høyringsnotatetunderstrekaat «det vil tydeliggjørede lokale folkevalgtesansvarforkvaliteti
tjenestene».På bakgrunnavhøyringsnotataer det all grunntil å reknemed atkravom
politiske vedtaki dettehøve vil kome. Vi vil gi eit sliktkravfull støtte.Ved Prosjekt2013 har
vi nemleg sett atpolitikaranedessverreofte manglarkunnskap,innsiktog «eigartilhøve»til
helse- og omsorgstilbodeti eigakommune.
Vi oppmodarpolitikaranetil å gjerevedtakom brukarutvalpå verksemdnivåi sin
komMune.

Pensjonistforbundet Telefon: 71 21 51 12 Bankgiro:3910 17 65648
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Pensjonistforbundet trygghet, livskraft og initiativ.
Møre og Romsdal

Mangeårig eldrevekst krever langsiktig planlegging

Antall eldre over 67 år i M og Rviløke med over 9.000 fram til 2020, ogtil over21.000 i 2030.
Halvpartenav kommunene1Møre og Romsdalvil få en økningpå mellom50 og 100 %flere eldre
fram til 2030. Hele40 % avøkningenvil komme i våre tre byer Molde, ÅlesundogKristiansund.

Eldreomsorgenfinansieresut fra antalleldre, gjennomrammetilskudd,kommuneskattfra de eldre
og brukerbetaling.Inntekteneviløke i takt med antall eldre. Erfaringenviserimidlertidat
kommunestyrenealt for lett brukerinntektsøkningentil alle andregodeformålenn eldreomsorg.
Dette ser ut til å blien av eldreomsorgensstørsteutfordringeri årene somkommer.

Enøkende del av sykdomsbehandlingenav eldre flyttes ut av sykehusenetil kommunene.
Eldreomsorgener blitt mer og mer helsetjeneste,men få kommunerharøkt kapasitetenetter
samhandlingsreformen.Sykehjemsplasserleggesned. Brukenav dobbeltromharøkt. Brukav ikke-
pasientromhar økt. Å få plasspåsykehjemer blitt vanskeligere.Sviktenderehabiliteringstilbud.Økt
pressi hjemmetjenesteneosv.
Eldrevekstenvil i mangekommunerrasktføre til ytterligere knapphetpå korttidsplasser,
langtidsplasser,demensplasser,avlastningsplasser,rehabilitering,hjemmetjenesterosv.

Kommuneneer dårligepå behovsanalyserog prognoserfor eldreomsorgen,er stort sett orientert
mot drift ogøkonomiog lite brukerorientert.Kapasitetog kvalitetmå høyereopp på dagsorden.
Eldreomsorgensfaggruppermå få slippemere til, og det må hensyntasat kommunenebrukersvært
langtid på å få etablert nye helsetilbudtil eldre —ofte flere år.
Pensjonistforbundetvil understrekeat rådmannenhar et avgjørendeansvarfor å framskaffegode
brukerorienterteanalyserog prognosermed tidfestet kapasitetsbehovfor kommunensforskjellige
helsetilbudtil syke,skrøpeligeogdemente eldre.

Pensjonistforbundeti Møre ogRomsdaler sterkt uroa over at kommunenemanglerlangsiktige
praktiskeog ikkeminstøkonomiskeplanerfor å møte kommendeeldrevekst. Brukereog pårørende
har krav på å få vite hvordankommendeeldrevekstkonkretskalløses.
Årsmøtet i Pensjonistforbundeti Møre og Romsdalber kommunenegjennomførelangsiktigpraktisk
ogøkonomiskplanleggingav eldreomsorgenfram mot 2030, for å sikredekningav behovetfor
kommunalehelsetjenestertil syke,skrøpeligeog demente eldre.
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Pensjonistforbundet trygghet, livskraft og initiativ.
Møreog Romsdal

Ytringsfridomog tilsettei omsorgsyrka

GeneralsekretærArneJenseni Norskredaktørforeningharein tankevekkandekronikki
Aftenpostenav 9. januari år.Jensentek forseg ytringsfridomentil kommunalttilsette
arbeidstakarar.Han seier det slik: «Nårkommunelegerrefses for å ytreseg offentligom
sykehjemsdekningeni egen kommune,vitnerdet om dårligforståelseforkjerneni årets
grunnlovsjubileum».Generalsekretærenerherinne på noko sersviktig.Vi må ikkjekome i
ein situasjonkor informasjons-ellerkommunikasjonsreglementførertil atkommunensine
eigne tilsetteblir fråteknerettentil å ytreseg offentleg. Då talarvi om knebling.Om slike
reglementseier Jensen:«Detteerdokumentersom i storgradhandlerom å unngå
motstemmerog kritikk».
Det blir i kronikkenvist til kommunaneRanaog Bodø. I Ranaharein sjukeheimslegefått
skriftlegåtvaringfordihani lokalavisahargjeveuttrykkfor sine synspunktpå den
kommunalebudsjettbehandlinga.I Bodø harein lege fåttrefs fordiho i eit lesarinnleggpeikte
på detho meintekunnebli konsekvensaneav mangelpå sjukeheimsplassar.
Ranablad skrivslik: «Ytringenehandletom konsekvenseneforde eldrehvis detpolitiske
flertalletvalgte å legge ned sykehjemsplasser».
Ytringarfråtilsette erviktige fordei som skal taavgjerderi til dømesbudsjettsaker.Vidareer
det viktig atkommunensine innbyggjararfårinnsikti flest mogleg fagleg fundertesynspunkt
på politiskeprosessar.Det må veretindrandeklårtat det ikkjeskal skjesiling av faktisk
relevantinformasjon.Som einskildpersonarkan,til dømes tilsette i omsorgsyrka,frittytreseg
med heimel i Grunnlova.
Generalsekretæreni Norsk redaktørforeningseierdet slik: «Vel er informasjonsreglementi
mangenorskekommunergittnestenbibelskstatus,menjuridiskholderdetnødvendigvis
ikke.Kommunenkanregulerehvem som skaluttaleseg på vegne av kommunen,men ikke
ulovlig innskrenkeden enkeltesretttil å uttaleseg som enkeltpersoner».
Ytringsfridomenmå det ikkjerokkastved. Vi forventarat norskekommunerfølgjer
elementæredemokratiskespelereglarfortilsettesin ytringsfridom.Dette skjerdiverreikkje
alle stader.
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Fra: Trykk-Tjenester [mailto:Trykk-Tjenester@helsedir.no] 
Sendt: 29. april 2014 14:57
Kopi: Janne Kozar Jalving
Emne: Veien til et aldersvennlig samfunn

Til alle landets kommuner og eldreråd

Helsedirektoratet vil takke alle som deltok på konferansen
enten som foredragsholder eller deltager for gode bidrag til det
videre arbeidet med et aldersvennlig samfunn.

Aktiv og sunn aldring er et nytt område i folkehelsepolitikken
og alle bidragene er viktige inn i vårt arbeid med å utvikle og gi
retning til den videre politikken på dette området. Innspillene
fra denne konferansen vil også bli brukt inn i vårt arbeid med
å utvikle mål og indikatorer for folkehelsearbeidet på aktiv og
sunn aldring.

Vi trenger deres engasjement videre i arbeidet med aktiv og
sunn aldring. Vi håper at dere alle vil bruke denne oppsummeringen
inn i deres daglig arbeid i kommuner, fylkeseldreråd,
frivillige organsesjoner og fagorganisasjoner. Har dere innspill til
oss ønsker vi at dere tar kontakt på mail postmottak.3050floa@helsedir.no

Vedlagt finner du dokumentasjon fra konferansen.

Vennlig hilsen

Helsedirektoratet
P.b. 7000, St. Olavs pl. 0130 Oslo
Tlf. 24 16 39 57
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VEIEN TIL ET 
ALDERSVENNLIG SAMFUNN

WORKSHOP - 6. FEBRUAR 2014



OM DE ELDRE 
SNART UTGJØR 
1/3 AV 
BEFOLKNINGEN 
– HAR DE IKKE 
1/3 AV MAKTEN, 
INNFLYTELSEN 
ELLER DELTAKELSE

AKTIV ALDRING
Med utgangspunkt i Folkehelsemeldingen inviterer Helsedirektoratet 
til dialogkonferanse om hvordan vi kan skape et aldersvennlig samfunn 
som bidrar til deltagelse i arbeidsliv, politikk, lokalmiljø og frivillig 
arbeid. 

Eldre utgjør en økende andel av befolkningen, og de har mer ressurser 
enn før til å møte alderdommen og til å bidra aktivt i lokalsamfunnet. 
Samtidig vil en aldrende befolkning ha sviktende helse. Det blir viktig 
å bygge lokalsamfunn som stimulerer til god fysisk og psykisk helse. 
Eldre som frivillige er en uutnyttet ressurs fordi frivillighet i seg selv 
skaper sosialt nettverk og opplevelse av tilhørighet og betydning i 
hverdagen. 

Helsedirektoratet inviterte 6. februar til Dialogkonferanse rundt fokus-
spørsmålet: 

Hvordan kan vi skape et aldersvennlig samfunn som bidrar til 
deltagelse i arbeidsliv, politikk, lokalmiljø og frivillig arbeid?

Innlegg fra følgende: 
• Hva er de viktige politiske grepene for aktiv og trygg aldring?  

Astrid Nøkleby Heiberg, Statssekretær i Helse- og omsorgs- 
departementet. 

• Brukerperspektiv på de viktige grepene for aktiv og trygg aldring. 
Harald O. Norman, generalsekretær, Pensjonistforbundet. 

• Utvikling og trender vedrørende aktiv og trygg aldring. Svein Olav 
Daatland, NOVA, Seksjon for aldersforskning og boligstudier. 

Innleggene ble etterfulgt av dialoger rundt spørsmål generert av 
deltagerne som var til stede. Denne dokumentasjonen har dokumen-
tert de viktigste innholdselementene fra oppleggsholderne og 
resultatet fra dialogene mellom deltagerne.



60 ENGASJERTE DELTAKERE



Norske eldre har i hovedsak god helse, vi er mange,  vi blir flere og vi ønsker å være aktive 
og med i samfunnet – ikke bare på såkalte ”eldrearenaer” – men på alle samfunnsområder. 
Dagens pensjonister er spreke, ressurssterke og ufrivillig utenfor samfunnet! 

Aldersdiskriminering
Med en høy andel eldre, som er spreke og som har ressurser, er det et tankekors at mange 
gamle føler seg på utsiden av samfunnet.  På mange måter har vi et alderssegregert sam-
funn.

Eldre føler seg definert som en gruppe – ikke sett som de individene de er. Mennesker 
mellom 60 og 90 år er like mangfoldig som de mellom 30 og 60 år. Om de eldre snart utgjør 
1/3 av befolkningen – har de ikke 1/3 av makten, innflytelsen eller deltakelse.
Når jeg møter eldreorganisasjoner, utfordrer jeg dem på dette. Det handler ikke om sette 
eldre og yngre opp mot hverandre, men å sikre representativitet og at ulike synspunkter 
møtes i offentlige debatter og i beslutninger.  Fra organisasjoner får jeg høre at det er van-
skelig å få eldre til å stille til verv.  Mange sier de har gjort sitt, og vil slippe andre til.
Vi trenger en holdningsendring til gamle mennesker og ressursene deres. Det er ikke noe 
vi får til gjennom endringer av lover eller pensjonssystem alene. Det skjer ved at vi som er 
gamle tar vår selvsagte plass i arbeidsliv og samfunnsliv. Når vi viser interesse  - så åpner 
dørene seg. Vi gamle må selv ta initiativ og se hvordan vi kan bidra og bruke våre erfaringer.  
Vi må ta del i samfunnet og kreve vår plass.

ASTRID NØKLEBY HEIBERG, STATSSEKRETÆR I HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

HVA ER DE VIKTIGE 
POLITISKE GREPENE FOR 
AKTIV OG TRYGG 
ALDRING?

Jeg er opptatt av at de som ønsker det, må kunne jobbe utover 70 år. Det 
betyr ikke at folk skal fortsette i de posisjonene de hadde, men kunne 
være med videre. Overgangene mellom arbeid og pensjon må blir mer 
fleksible. 

Seniorpolitisk strategi
Regjeringen skal nå oppnevne nytt Statens seniorråd. Det skal få som 
mandat å arbeide for aktiv og sunn aldring, til en holdningsendring i 
synet på arbeid og eldre. Rådet skal  å spre kunnskapen om hvor viktig 
arbeid er for helse og trivsel.

Regjeringen skal samarbeide bredt om disse spørsmålene. I tillegg til at 
Statens seniorråd får en sentral rolle, har vi Senter for seniorpolitikk som 
jobber mot arbeidslivet. Vi vil også ta opp disse spørsmålene med ulike 
seniororganisasjoner.

Avslutning 
Som samfunn må vi i større grad ta innover oss hva det betyr at vi blir 
flere eldre. Seniorperspektivet må inn i alle samfunnsområder. Arbeids-
livet må tilpasse seg at det blir flere eldre, men det betyr også at andre 
sektorer må ta slike hensyn:  Transport, utforming av bygg og boliger, av 
veier og gangveier – det vil berøre samfunnsplanleggingen i stort.



Hva er aktiv og trygg aldring? 
Pensjonister og eldre er ikke en homogen gruppe. Hva ønsker eldre mennesker? Å fortsette 
livet som før. Å verdsettes som individ og være til nytte for samfunnet. De ønsker seg ikke 
et liv på institusjon, men trygghet om behovet skulle melde seg. Vi må si nei til institusjons-
basert eldreomsorg. Vi må snu og tenke annerledes, for hvem vil egentlig på aldershjem? Vi 
ønsker å bo hjemme lengst mulig og hvis behovet melder seg skal vi få tilbud om plass. 

Forebygging, først og fremst 
Forebygging gir flere friske år og en rikere alderdom. Det gir den enkelte en mulighet til 
å bo lengst mulig i eget hjem, og det utsetter behovet for institusjon. Aktivitet fremmer 
aktivitet! 

Det er viktig å trene og etablere bærekraftige trimgrupper. Se til prosjektet på St. Olav i 
Trondheim. Aktivitet hindrer svekkelse i fysisk og psykisk helse. Vi må tenke rehabilitering i 
stedet for permittering. 

Rehabilitering 
Samfunnet  trenger en mer framtidsrettet boligpolitikk for eldre. Hvis vi ikke klarer å tenke 
mer forebygging og rehabilitering, vil vi få problemer med å skaffe nok institusjonsplasser 
til eldre. Eksempelvis vil demografiske endringer kreve planlegging og tilrettelegging for el-
dre, men dessverre er dagens situasjon slik at boligpolitikk for eldre er et neglisjert område 
i politikken. 

Samfunnet er flinke til å tilrettelegge for barnefamilier og de som er i arbeid, men alt for 
ofte er ikke eldre med i bildet når nye områder skal tegnes opp og bygges ut. Realiteten 
er faktisk slik at de aller fleste ønsker å bo i egen stue så lenge som mulig. Hvordan kan vi 
møte disse utfordringene? 

HARALD O. NORMAN, GENERALSEKRETÆR, PENSJONISTFORBUNDET

BRUKERPERSPEKTIV PÅ DE VIKTIGE 
GREPENE FOR AKTIV OG TRYGG ALDRING

Velferdsteknologi: Ta i bruk hjelpemidler og teknologi, det ønsker også de eldre.
Bolig: Vi må ta ansvar for å tilrettelegge våre boliger. 
• Fall og fallulykker: 
 - Eksempel air-bag i pysjamasen! 
 - Eller lys som automatisk slår seg på når vi reiser oss opp i sengen. 
• Rehabilitering framfor permittering. Vi må tenke utenfor boksen. 

«Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til :
• økt trygghet
• sikkerhet
• sosial deltakelse
• mobilitet
• fysisk og kulturell aktivitet

Dette bidrar til å styrke den enkeltes evne til å 
klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom 
og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjons-
evne. Velferdsteknologi kan også fungere som 
teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til 
å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og 
kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske 
løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for 
tjenester eller innleggelse i institusjon og har både 
et individuelt og et samfunnsmessig perspektiv. 
 

ENSOMHET

ISOLASJON

INSTITUSJON



Det er bare barn og unge som ønsker å være eldre enn de er. Vi andre ønsker å være unge! 
Men vi kan ikke tenke oss vekk fra alderen. Vi kan ikke glemme lovmessighetene (at vi alle 
skal dø). Ord er makt og språk er makt. Man respekteres kanskje ikke for hvem man er, man 
hva man kan? Aktivt, vil det si å kunne smøre sin egen brødskive? 

Sju prinsipper for aktiv aldring 
En aktiv seniorpolitikk på helse- og omsorgsområdet må tenke forebyggende og legger for-
holdene til rette for at folk kan ta ansvar for eget liv ved bl.a. å tilrettelegge egne boforhold 
og nære omgivelser; ved å ta del i fysisk, sosial og kulturell aktivitet; ved å delta i opplæ-
ring, opptrening og rehabilitering.

En aktiv seniorpolitikk bygger på prinsipper om selvstendighet, uavhengighet og innflytelse 
over eget liv, til tross for sykdom og nedsatt funksjonsevne. Den engelske professoren i 
sosialpolitikk Alan Walker beskriver syv prinsipper for aktiv aldring slik: 
1. Omfatter alle former for meningsfull aktivitet – for en selv og som utgjør noe mer enn 

bare seg selv , og er ikke begrenset til betalt arbeid eller produksjon.
2. Det gjelder alle eldre, også de som av ulike grunner er skrøpelige eller avhengige. 
3. Det er først og fremst et forbyggende konsept og involverer derfor alle aldersgrupper 

gjennom hele livsløpet..
4. ... og rettferdig fordeling mellom generasjoner. Vi er en del av samfunnet – vi  har et 

ansvar som borger og for de som følger etter. 
5. Det medfører rettigheter og plikter. Verdien av et menneske reduseres hvis vi kun 

mener at de tar i mot. 
6. Vi må fremme deltakelse og autonomi.. 
7. ... og respektere kulturelt mangfold

Utfordringene
• Forsørgelsesbyrden: de fleste som er mellom 45 og 60 år har en eldre mor eller far 

som trenger mer eller mindre omfattende helsehjelp. Med færre mennesker blir den 
såkalte ”forsørgelsesbyrden” tyngre, mens befolkningens omsorgspotensiale går ned. 
Vi blir færre til å ta oss av de gamle, men vi er også opptatt  med arbeid, bor andre 
steder og har barn som skal forsørges. 

SVEIN OLAV DAATLAND, NOVA, SEKSJON FOR ALDERSFORSKNING OG BOLIGSTUDIER

UTVIKLING OG TRENDER VEDRØRENDE 
AKTIV OG TRYGG ALDRING

• Omsorgspotensialet: familier og parforhold er i endring både verdimessig og  vi ser 
framveksten av nye samlivsformer så som særboskap. 

• Den demografiske overgangen: livene blir lengre og befolkningen eldre
• Om å tilpasse seg virkeligheten.
• Om å ville.

8 veier til aktiv aldring 
• Å styrke folkehelsa
• Bekjempe alderismen
• Verne velferdsstaten
• Ha tro på at det nytter
• By deg fram; engasjer deg
• Vær solidarisk med andre
• Respekter de svakeste
• Alle bekker små 



OPEN SPACE
DELTAKERNE JOBBET 
ENGASJERT MED SELV-
VALGTE TEMA, OG 
UTFORSKET MULIGHETER, 
RESULTATER OG HVILKE 
FLERE SPØRSMÅL SOM 
BØR UTFORSKES

DAGENS OPEN SPACE BLE DELT INN I 2 RUNDER AV 40 MINUTTER 
HVOR DELTAKERNE BLE INVITERT INN TIL Å SNAKKE OM EN REKKE 
ULIKE PROBLEMSTILLINGER OG TEMAER



FOREBYGGENDE 
AKTIVITETSTILBUD 

SPØRSMÅL DU ØNSKER Å UTFORSKE: 
Hvordan kan vi gi tilbud som gir økt forebyggende aktivitet hos eldre? 
Opprettholder aktivitet?

HVILKE MULIGHETER SER DERE? 
• Seniorgym – utendørs – barn og unge også med
• Ikke bare aktivitet på dagtid 
• Møte med alle som jobber med aktivitet for eldre – samhandling
• Individuell oppfølging / veiledning
• Samme instruktør
• Sosialt på trening 

KONTAKTINFO: 
Guro P. Øglund: guropavet.oglunde@idrettsforbundet.no 
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FRIVILLIGHET 
HVILKE MULIGHETER SER DERE? 
Cafedialog. Frivillighetsbørs
• Synliggjøre det positive med å være frivillig: mindre fravær fra jobb, lykkeligere, leve lenger
• Forskning virker 

HVA VIL DETTE BIDRA TIL?  
Vinn/vinn
Aktivitet blant målgruppen

HVILKE SPØRSMÅL OG/ELLER TILTAK BØR UTFORSKES VIDERE? 
Hvordan kan helsedirektoratet bidra til gode samarbeidsmodeller jmf. Alle lover som 
oppfordrer til samarbeid m/frivillige?

KONTAKTINFO: 
Merethe Skaug Sørensen: merethe.sorensen@redcross.no (har notater)

Deltakere som ønsker å bidra videre: 
Eva C. Simensen: Pr.leder 60pluss Oslo idrettskrets: Evacecilie.simensen@idrettsforbundet.no 
Åse Bente Mikkelborg: Pr.leder Hverdagsrehab. Bodø Kommune: mikase@bodo.kommune.no 
Per A . Filseth afilseth@online.no 
Berit Westbye:berit.westbye@grimstad.kommune.no 
Anne Kittelsen:anne.kittelsen@sye.oslo.kommune.no  - utviklingssenter for sykehjem
May-Hilde Garden: maga@nasjonalforeningen.no 
Anne Nordskag: annnord@vktv.no
Aasmund.stp@getmail.no 
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SPØRSMÅL DU ØNSKER Å UTFORSKE: 
Hvordan stimulere til frivillighet?



HVORDAN SKAPE ARENAER HVOR 
FLERE GENERASJONER KAN MØTES OG 
F.EKS DRIVE FYSISKE AKTIVITETER?

HVILKE MULIGHETER SER DERE? 
• Aktivitetssenter → et hus med mange muligheter fra 0 -100 år
• Arenaer har vi mange av = mange rom. Bruke disse på tvers av generasjoner 
   → til et sted for alle med forskjellige aktiviteter
• Eks. Sansehagen v/Bo og servicesenter åpen for alle!
• Frivillige ”lyttevenner fra skolen” 
• Flere benker
• Aktiviteter: Turer, kulturtilbud, spille sjakk, danse, lage juledekorasjoner

HVA VIL DETTE BIDRA TIL?
• Lettere å få kontakt på tvers av generasjonene. 
• Stadig utvikling til å opprette nye arenaer.

HVILKE SPØRSMÅL OG/ELLER TILTAK BØR UTFORSKES VIDERE?
• Hvordan skape nysgjerrighet, holdninger og muligheter til å få dette til?
• Finansiell støtte, dvs. Frivillighet med offentlig støtte

KONTAKTINFO: 
 Kari Aursand - kari.aursand@ous-hf.no
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HVORDAN SKAPE EN BOLIGMASSE 
TILPASSET ELDRES BEHOV?

HVILKE MULIGHETER SER DERE? 
• Alle boliger må ikke ligge i sentrum, men være nær aktivitet/kollektivtilbud/tilbud
• Oppsøkende virksomhet – kartlegge behov
• ”Bofellesskap” – prosjekter med overnattingstilbud
• Bruke tid på individuell tilpasning
• Motivere til å flytte tidligere!
• Funksjonstesting av bolig fra f.eks 60 år
• Staten bør tilby ”noe” for å motivere
• Kommunen kan ha en viktig rolle
• ”Bofellesskap” – med servicetjenester og for eksempel base
• Båreheis
• Kollektiv – NIBR rapport
• Heis 
• Befolkningsundersøkelser → bolig tilpasses verdier og behov

HVA VIL DETTE BIDRA TIL?  
Tilpasset bolig → bo lengre hjemme → god samfunnsøkonomi

HVILKE SPØRSMÅL OG/ELLER TILTAK BØR UTFORSKES VIDERE? 
• Kollektiv 
• Avgrensede områder
• Mye spennende ute i Europa
• Hvordan tar vi mer personlig  ansvar  → informasjon, muligheter, undersøkelser av behov
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KONTAKTINFO: 
Deltakere som ønsker å bidra videre: 
Anne Berit Rafoss: anneberit.rafoss@byr.oslo.kommune.no 
Erin Hummelsund  e.b.hummelsund@medisin.uio.no 
Irene Oseth: otili-o@online.no 
Torstein Syvertsen: torstein.syvertsen@husbanken.no 
Irene Øyanger: riene-oyanger@husbanken.no 



ROLLER OG ANSVAR 
HVILKE MULIGHETER SER DERE? 
Forventningsavklaring
• Nivå – HdiR – Regionalt (FM-FK) – Kommunene – Eldreråd
• Aktør – den eldre elv – frivillig sektor - kompetansemiljøer

HVA VIL DETTE BIDRA TIL?  
Samhandling på tvers av nivå.
På tvers av sektorer – offentlig/frivillig
Tverrfaglig

HVILKE SPØRSMÅL OG/ELLER TILTAK BØR UTFORSKES VIDERE? 
Fra omsorg til deltakelse. Fra bruker til borger

KONTAKTINFO: 
Anne Karin Andersen anne-karin.andersen@t-fk.no 

Deltakere som ønsker å bidra videre: 
Helene Dypdal fmophdy@fylkesmannen.no  
Svein Svensson re.svens@gmail.com 
Eva Vaagland 
Marjorie Parker marjori@online.no 

1:5

SPØRSMÅL DU ØNSKER Å UTFORSKE: 
Koordinering, veldig mange aktører



TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN
SPØRSMÅL DU ØNSKER Å UTFORSKE: 
Samhandling lokalt for levende fellesskap

HVILKE MULIGHETER SER DERE? 
• Kirke og kulturliv
• Seniordans i kirken 
• Synliggjøring!
• Pilgrimsvandring 
• Musikk-kvelder 
• Broer mellom generasjoner. Medmenneskelighet
• Gruppevirksomhet. Åndelige og eksistensielle spørsmål. Viktig : humor.
• Kirken delta i samfunnet – ut av kirkebygget

KONTAKTINFO: 
guro.hellgren@kirken.no 

1:6

SPØRSMÅL DU ØNSKER Å UTFORSKE: 
Samhandling lokalt for levende fellesskap



HVORDAN GJØRE DET ATTRAKTIVT 
FOR ELDRE Å BLI I ARBEIDSLIVET?

HVILKE MULIGHETER SER DERE? 
• Ta bort myter – f.eks hvor dyre pensjonister er.
• Arbeidsgivers ansvar når funksjonsevner svikter?
• Sørg for at det lønner seg å jobbe(Mer enn det lønner seg i dag)
• Legge til bedre til rette for at eldre kan lære seg ny teknologi
• Ta bort hindringer for fornying, utdanning og kompetanseheving.
• Eldre må selv gripe mulighetene

HVA VIL DETTE BIDRA TIL?
• Flere eldre i arbeid (flere mennesker i arbeid)
• Verdig avslutning - får man lettere ved å ta og få utfordringer
• Eldre blir tatt med på laget
• Medbestemmelse

HVILKE SPØRSMÅL OG/ELLER TILTAK BØR UTFORSKES VIDERE?
• Lederutvikling – Få bedre ledere
• Få seniorpolitikk inn i bedriftene (som virker!)
• Team med gode alderssammensetninger
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KONTAKTINFO: 
Deltakere som ønsker å bidra med videre: 
Per Sandvik – per@selvhjelp.no
kirsti.hotvedt@aldringoghelse.no 
jarle.kjesbu@gmail.com  
Åsmund Lunde - al@seniorpolitikk.no



SAMARBEID FRIVILLIGE OG 
OFFENTLIG SEKTOR
• OPPRETTE TRENINGSGRUPPER OG REKRUTTERE                   

DELTAKERE OG INSTRUKTØRER
• UTFORSKE FRIVILLIGHETSBEGREPET

HVILKE MULIGHETER SER DERE? 
• Det offentlige må slippe til de frivillige organisasjoner på det de er gode på
• Tilbudene må foregå i lokalmiljøene
• Kompetansen må utnytte bedre

HVA VIL DETTE BIDRA TIL?  
• Stimulere til fysisk aktivitet – folkehelse
• Utnytte kompetansen som finnes i frivilligheten
• Flere tilbud for å nå ulike målgrupper

HVILKE SPØRSMÅL OG/ELLER TILTAK BØR UTFORSKES VIDERE? 
• Rammebetingelser for samarbeid – sikre forutsigbarhet
• Utforske frivillighetsbegrepet - Er dette det samme som ”gratisarbeid”?
• Det offentlige må vise større engasjement og gi noe

KONTAKTINFO: 
Randi Granbo 

Deltakere som ønsker å bidra videre: 
Guro Pauck Øglund – guropuakoglund@idrettsforbundet.no 
hanne.lund@dntoslo.no 
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ENSOMHET/SOSIAL STØTTE 
HVILKE MULIGHETER SER DERE? 
• Kommunen bør ha oversikt over innbyggernes behov og kommunens frivillige ressurser        
   (egen person i kommunen med dette ansvaret?)
• Mer tid i hjemmetjenesten (og kompetanse)
• Sikre sosiale møteplasser med ulike/nye tilbud (også møteplasser på tvers av      
   generasjoner NB! Åpningstider) – sommerjobb for unge med eldre?
• Nye medier kan være positivt * bruke nye ord (i stedet for ensomhet, eldresenter etc.)
• Fastlegen kan fange opp og informere/henvise til tilbud
• Samlokalisere tilbud til ulike grupper i befolkningen: eks. Ungdomsklubb, eldre senter
   (ikke helsetjenester), bibliotek ++

HVA VIL DETTE BIDRA TIL?  
Økt frivillighet, mindre ensomhet, steder der folk trives

HVILKE SPØRSMÅL OG/ELLER TILTAK BØR UTFORSKES VIDERE? 
Hvordan videreutvikle og samlokalisere dagens tilbud slik at tilbudene, møteplassene 
passer ulike grupper eldre, og andre aldersgrupper i kommunen? 
(eget hus som alle generasjoner bruker)

KONTAKTINFO: 
mvh@helsedir.no 

Deltakere som ønsker å bidra videre: 
Torunn Ausdahl Brusell: torunn.ausdahl@asnes.kommune.no 
Hanne Isaksen: Hanne.isaksen@bal.oslo.kommune.no 
Anne Torbergsen: a.c.torbergsen@medisin.uio.no 
Huy dan: htd@ringsaker.kommune.no
Johanne Pedersen / Harstad: vesla9b@gmail.com 

1:9



ERNÆRING – 
HVORDAN FANGE OPP ELDRE MED DÅRLIG 
APPETITT FØR DE KOMMER PÅ SYKEHJEM? 

HVILKE MULIGHETER SER DERE? 
• Bruke ansvarlige kliniske ernæringsfysiologer som kan være knyttet til dagsenter, og som 
kan drive opplæring av frivillige og helsepersonell. Bør være kvalitetskriterier
• Obligatorisk ernæringsopplæring av helse- og støttekontakter

HVA VIL DETTE BIDRA TIL?  
• Fange opp eldre før de blir så syke at de må ha mer behandling
• Får man nok mat kan man være en aktiv eldre/pensjonist

HVILKE SPØRSMÅL OG/ELLER TILTAK BØR UTFORSKES VIDERE? 
• Få inn ernæring i kommunenes kvalitetssystemer med prosedyrer
• Pliktig opplæring av helsepersonell i ernæring
• Kommunene bør ansette personell med ernæringskompetanse, som har ansvar for  
oppfølging av hjemmeboende

KONTAKTINFO: 
Johanne Alhaug – johanne.alhaug@lds.no

Deltakere som ønsker å bidra videre: 
Inger Sjong – Sjong@online.no
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SAMARBEID
SPØRSMÅL DU ØNSKER Å UTFORSKE: 
Hvordan få best mulig samarbeid! 

HVILKE MULIGHETER SER DERE? 
• Oversikt over tilbud
• Hvem kan samarbeid med hvem om hva
• Koordinering av samarbeid
• Folkehelse / frivillighet
• Pådrivere frivillige organisasjonene

HVA VIL DETTE BIDRA TIL?  
Tenke samfunn uten bokser
Trygghet
Miks frivillighet / profesjonelle
Sammen får vi mer til

HVILKE SPØRSMÅL OG/ELLER TILTAK BØR UTFORSKES VIDERE? 
Samarbeid på alle nivå mellom dep/avd
Økonomi
Erfaringsbasert praksis
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KONTAKTINFO: 
Leif Jernquist : leifjern@hotmail.com

Deltakere som ønsker å bidra videre: 
marjolein.verplak@asnes.kommune.no 



HVORDAN SKAPE GODE ARENAER FOR 
Å FREMME BRUKERMEDVIRKNING PÅ 
ULIKE PLAN?

SPØRSMÅL SOM BLE UTFORSKET:
• Hvordan? 
• Hvor? 
• Effekt?

HVILKE MULIGHETER SER DERE?  
• Kan etableres flere arenaer – det er behov
• På systemnivå med brukerorganisasjoner
• Direkte påvirkning fra brukergrupper/enkeltpersoner
   Eks. Ved fokusgrupper, ved samtaler

HVA VIL DETTE BIDRA TIL?  
Får løftet frem viktige problemstillinger og erfaringer fra brukere som fører til et større 
perspektiv og påvirkning

HVILKE SPØRSMÅL OG/ELLER TILTAK BØR UTFORSKES VIDERE? 
• Kartlegge hva, hvor og hvordan det foregår
• Hva er effekten? Hva er annerledes der det fungerer?
• Er det reell påvirkning?
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KONTAKTINFO: 
Kristi.hotvedt@aldringoghelse.no

Deltakere som ønsker å bidra videre: 
Marjorie Parker : marjorie@online.no
Paula Næss Skår: paula.nass.skar@mrfylke.no 
Kari Aursaud : kari.aursaud@ous-hf.no



HVORDAN FÅR VI ROBUSTE TRANSPORT- 
ORDNINGER SOM KAN BRINGE ELDRE TIL 
TILBUDENE? 

HVILKE MULIGHETER SER DERE? 
• Organisert gjennom frivillighetssentral
• Organisert som kommunalt tilbud
• Bestillingsreiser som alternativ til buss
• Nabokjøring
• Mer fleksibel TT-ordning

HVA VIL DETTE BIDRA TIL?  
Økt deltagelse

HVILKE SPØRSMÅL OG/ELLER TILTAK BØR UTFORSKES VIDERE? 
Bør alle betale bussbillett selv om det er et frivillig eller kommunalt tilbud? 
Kan TT-ordning utvides slik at ledsager kan være med?
Bør det være sentrale retningslinjer for TT-ordning
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KONTAKTINFO: 
Olaug hexeberg, Irene Oseth

Deltakere som ønsker å bidra videre: 
Tien Hug Dang
Terje Aasterud
Inger Johanne Knudsen



HVA KAN DEN ENKELTE GJØRE SELV FOR Å 
UNNGÅ ENSOMHET OG ØKE SIN DELTAKELSE? 

HVILKE MULIGHETER SER DERE? 
• Finne informasjon om valgmulgheter(Samtaler og skriftlig)
• Undersøke hva som er av tilbud/muligheter: Kor, foreninger, svømming
• Være positiv og imøtekommende ovenfor de man treffer, de som kommer meg i møte
• Gjøre mest mulig selv, ta initiativ, ha en interesse
• Ta kontakt med foreninger, partier, dra på møter
• Gjøre noe for andre(Hindre at jeg blir selvopptatt og tiltaksløs)
• Forberede seg på en ny tilværelse/pensjonsalder gjennom kurs e.t.c. 
• Få et kjæledyr
• Helsesentre, eldresentre, dagsentre
• Jobbe med sin egen innstilling, ikke vente på at du skal få alt på et fat (!)

HVA VIL DETTE BIDRA TIL?  
• Økt deltakelse, sosial kontakt
• Hindre ensomhet
• Føle seg mer verdifull, mer selvtillit
• Gjøre en forskjell for andre
• Holde hjernen i trim
• Bedre matlyst, helse, humør og mer pågangsmot

HVILKE SPØRSMÅL OG/ELLER TILTAK BØR UTFORSKES VIDERE? 
Kursmuligheter med fokus på å lære mestringsferdigheter 
Ikke gjøre eldre bjørnetjenester. Ikke stakkarsliggjøre eldre
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KONTAKTINFO: 
Per Sandvik – per@selvhjelp.no 

Deltakere som ønsker å bidra videre: 
Johanne Pedersen Hovstad - Vesla96@gmail.com 
torunn.asdahl@asnes.kommune.no 
a.c.torbergsen@medisin.uio.no 
marloknar@gmail.com



INNAKTIVE/PASSIVE ELDRE 
→ HVORDAN FÅ MED DE INAKTIVE/PASSIVE ELDRE?

HVILKE MULIGHETER SER DERE? 
Kontakte:
• Seniorveiledere
• Vaskehjelp
• Fastlege
• Hjemmetjenestehjelp

kontakte tillitspersoner, omsorgspersoner
• Seniorveiledere
• Røttary
• Lions 

Veldedige organisasjoner
Ergoterapeuter – slå seg sammen med ernæringsfysiologer. Mat = viktig!

HVA VIL DETTE BIDRA TIL?
Få med flere inaktive som vi aller ikke ville ha nådd!

HVILKE SPØRSMÅL OG/ELLER TILTAK BØR UTFORSKES VIDERE?
Ordet ”idrett”: kan det virke skremmende? 
Ordet ”eldre”, er det en negativt ladet ord? 
Bruke ”senior”, ”folk”, ”for deg”

Nettverk med andre store organisasjoner. Røde Kors, DNT → samarbeide → nettsider.
Hvor er mannfolka? 
Vil menn kunne være sjåfører for eldre?
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KONTAKTINFO: 
Eva Cecilie Simensen: evacecilie.simonsen@idrettsforbundet.no tlf:922 92 848

Deltakere som ønsker å bidra videre: 
Kristen.belck-olsen@bna.oslo.kommune.no 
Hanne.lund@dntoslo.no eva.irene.holt@nav.no 



HVORDAN SKAPE SOLIDARITET 
MELLOM GENERASJONER?

HVILKE MULIGHETER SER DERE? 
• Verdsetting av besteforeldres frivillige innsats
• Byplanlegging
• Arbeidslivet – mentor eldre-yngre. Arbeidsteam 
• Hvis alle står lengre i arbeid – dele på belast. Velferdsstaten
• Besteforeldre vikar i barnehage 
• Eldre samarbeid m/skole i matlagning, håndverk
• Bruke dyr for å skape kontakt
• Felles hus for alle generasjoner – eldre bidrar m/mat, håndverk, leksehjelp
• Facebook – sosiale medier

HVA VIL DETTE BIDRA TIL? 
• Hindre offerrolle tenkning
• Eldre ta mer initiativ

HVILKE SPØRSMÅL OG/ELLER TILTAK BØR UTFORSKES VIDERE? 
• Kirkens funksjon til hele lokalmiljøet
• Generasjonskonferanse. Nord Trøndelag
• Eldre må også frostå at yngre sliter – forstå begge veier
• Ungdomshus – hvordan integrere eldre
• Byplanlegging
• Felles hus, bibliotek, aktivitet, idrett, kultur, eldre-yngre
• Generasjonsråd i kommunene
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DEMENSVENNLIG SAMFUNN/BY
SPØRSMÅL DU ØNSKER Å UTFORSKE: 
Hvordan skape demensvennlig samfunn/by? (PMD : personer med demens)

HVILKE MULIGHETER SER DERE? 
• Høynet bevissthet i befolkningen (undervisning av butikkspersonale – kunde- 

behandling) - evne til å oppdage/tidlig tegn – vilje til å følge
• Skilting/fys.omg. i sentrum (må inn i planverk)
• Lovverket åpner opp for mer elektr./GPS/varsling
• Servicetjenester som er digitaliserte skaper probl. → ha en ”servicetjeneste” for PMD
• Arbeidsmiljøet – for yngre PMD → opplæring av arb.givere
• DEM.vennlig boliger/institusjoner – utforming, organisering – fysiske omgivelser
• Større grad av delaktighet
• Meningsfulle aktiviteter/sosiale møteplasser i nærmiljøet og inkluderende aktiviteter

HVA VIL DETTE BIDRA TIL?  
• Mer lykke/velvære
• Bedre hverdag
• Leve godt med demens
• Økonomisk gunstig
• Trygghet for omgivelsene (større kunnskap)
• Vennlighet mot andre og!

HVILKE SPØRSMÅL OG/ELLER TILTAK BØR UTFORSKES VIDERE? 
• Holdningsskapende arbeid
• Tilpasninger i hjem, nabolag
• Lag/foreninger
•Ikke bare kommuners ansvar (private aktører)
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KONTAKTINFO: 
lene.erner@hd.oslo.kommune.no 

Deltakere som ønsker å bidra videre: 
greta.irene.hanset@fylkesmannen.no 
Helene Dypdal fmophdy@fylkesmannen.no 
May-Hilde Garden maga@nasjonalforeningen.no 



HVORDAN FÅ FLERE ELDRE MED I 
POLITIKKEN?

HVILKE MULIGHETER SER DERE? 
Du må ønske å delta i politikk! 
Villig til å bruke tid – Samfunnsengasjert

HVA VIL DETTE BIDRA TIL?  
Vil bidra til en bredere på listene og i kommunestyrer, fylker og storting
Økende livs og yrkeserfaring

HVILKE SPØRSMÅL OG/ELLER TILTAK BØR UTFORSKES VIDERE? 
Valgloven: I 2020 er vi ca. 1 millioner pensjonister. (?) Kommunevalget – lokaldemokratiet

KONTAKTINFO: 
Inger Sjong - sjong@online.no 
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MULIGHETENE 
LIGGER DER  

DE MÅ BARE 
OPPDAGES

VEIEN VIDERE
Helsedirektoratet vil takke alle som deltok på konferansen 
enten som foredragsholder eller deltager for gode bidrag til det 
videre arbeidet med et aldersvennlig samfunn.

Aktiv og sunn aldring er et nytt område i folkehelsepolitikken 
og alle bidragene er viktige inn i vårt arbeid med å utvikle og gi 
retning til den videre politikken på dette området. Innspillene 
fra denne konferansen vil også bli brukt inn i vårt arbeid med 
å utvikle mål og indikatorer for folkehelsearbeidet på aktiv og 
sunn aldring.

Vi trenger deres engasjement videre i arbeidet med aktiv og 
sunn aldring. Vi håper at dere alle vil bruke denne oppsum-
meringen inn i deres daglig arbeid i kommuner, fylkeseldreråd, 
frivillige organsesjoner og fagorganisasjoner. Har dere innspill til 
oss ønsker vi at dere tar kontakt.
 
 
Med vennlig hilsen
Ellen Margrethe Carlsen
Helsedirektoratet
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