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Helse og omsorg 
Helse og omsorgstjenesten er en enhet med mange ulike fagprofesjoner som yter omfattende 
tjenester til mennesker i alle aldre. De fleste tjenester er lovpålagte og fortrinnsvis gitt med hjemmel i 
lov om helse og omsorgstjenester. 
 
Tjenester og oppgaver  
Pleie og omsorgstjenesten hadde pr. 31.12. totalt 48 institusjonsplasser ved Nesset omsorgssenter. 
Det pågår nå ombygging, og etter ombyggingen vil det også være 48 plasser, fordelt på sjukeheimen 
30 plasser, demensavdeling 16 plasser og rehabiliteringsavdeling to plasser. Antall plasser ved 
Nesset omsorgssenter er sett i forhold til tidligere år redusert med åtte plasser. Bofellesskapet i 
Vistdal hadde pr. 31.12. døgnkontinuerlig bemanning. Det var ni beboere ved bofellesskapet. 
Enheten disponere også 16 gjennomgangsboliger/utleieleiligheter på Holtan og Myra. To av disse 
leilighetene nyttes midlertidig til Holtan bofellesskap for funksjonshemma. 
 
Kommunens hjemmetjeneste har et døgnkontinuerlig tilbud. Det ble opprettet egen nattevakt i 
hjemmetjenesten fra 01.10.17. Innen pleie og omsorg er det to ulike dagtilbud: tilbudet til eldre to 
dager i uka har åtte til ti plasser, og er i forbindelse med ombyggingen ved NOS flyttet midlertidig 
til Nessethallen. Kommunen har også et dagtilbud til pasienter med demenssykdom tre dager pr. 
uke. Her ble antall plasser fra og med 01.07. økt fra fem til åtte. Kommunen mottok øremerket 
tilskudd for 2018 på kr 360 000 fra staten, beløpet skal dekke deler av kostnadene til dagtilbudet for 
demente. Lokalitetene for dette dagtilbudet er midlertidig lagt til Bugge. Etter at ombyggingen ved 
NOS er ferdig i løpet av februar 2019 vil begge tilbudene bli flyttet til NOS i helt nye lokaler.  
 
Kommunens bo- og avlastingstjeneste yter tjenester til brukere ved de to bofellesskapene på 
Holtan. I tillegg har de årlig åtte til ti brukere utenom bofellesskapet som får ukentlig veiledning. 
Botjenesten er også en aktiv bruker av «Inn på tunet», Grønn omsorg, der kjøpes det tjenester i et 
omfang på ca. 800 timer pr. år.  Det var pr. 31.12.18. seks beboere i bofellesskapene på Holtan. Det 
siste bofellesskapet med to leiligheter ble etablert i løpet av november 2017. Dette er en foreløpig 
løsning. Det er planlagt og vedtatt i kommunestyret at det i løpet av 2019 skal bygges et nytt 
bofellesskapet med fire leiligheter.   
 
Kommunen har egen barnebolig med to leiligheter som gir omfattende hjelp til yngre 
funksjonshemma og deres foreldre. Tjenesten er organisert slik at barna får bistand fra 
avlastingstjenesten også i skoletiden. Pr. 31.12.18 var det fire personer (barn og ungdom) som gis 
avlasting i denne boligen.  
 
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten til barn og ungdom 0-20.år.  Kommunen har to 100 % 
stillinger som helsesøster og 50 % stilling som jordmor. Aktuelle oppgaver: 

 Svangerskapsomsorg og tilbud om svangerskapskontroll v/jordmor i tilknytning til 
helsestasjonen. 

 Helseundersøkelser og rådgivning m/oppfølging og henvisning v/behov. 
 Forebyggende psykososialt arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten.  
 Hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet. Helseopplysning individuelt og i grupper. 
 Tverrfaglig samarbeid herunder habilitering av barn og ungdom med spesielle behov. 
 Flyktninghelsetjeneste: Helseundersøkelse, vaksinasjoner, videre henvisning og oppfølging, 

samtaler, tolketjenester. 
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 Psykisk helse i skolehelsetjenesten er et av våre satsningsområder som er et samarbeid 
mellom psykisk helsetjeneste og skolehelsetjenesten. 
 

Vaksinasjon utføres av fagpersonell tilknyttet helsestasjon. Dette gjelder bl.a. informasjon og tilbud 
om nasjonalt vaksinasjonsprogram og reisevaksinasjon. Hver høst blir det arrangert en egen dag der 
innbyggerne kan møte opp og få influensavaksine. 
 
Fysioterapi- og ergoterapitjenesten ivaretar funksjoner som habilitering, rehabilitering, 
forbyggende virksomhet, samt kurativ virksomhet. Pr. 31.12.18 hadde kommunen tre 
fysioterapeuter som til sammen utgjorde 3 årsverk og ergoterapeut i 50 % stilling.  
Fysioterapitjenesten yter også tjenester ved Nesset omsorgssenter. Fysioterapitjenesten i kommunen 
har som følge av samhandlingsreformen fått økte oppgaver i forhold til rehabilitering, dette bl.a. 
som en direkte følge av sjukehusenes nedtrapping på dette området. Fysioterapitjenesten 
organiserer gratis trim og treningstilbud for gruppen 65+ både i Eidsvåg og i Eresfjord.  Det har i 
løpet av året vært gjennomsnitt deltatt ukentlig ca. 55 personer i disse trimgruppene. I 2018 har 
begge disse trimtilbudene vært en del av tiltaket «Sterk og Stødig», et samarbeid med 
Pensjonistforbundet. Dette innebærer bl.a.at pensjonistforbundet stiller med to til tre frivillige som 
bidrar med organisering av disse trimgruppen. Gruppen i Eidsvåg har flyttet fra fysioterapilokalene 
til Nessethallen. 
 
Psykisk helsearbeid har som oppgave å bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke 
evnen til å mestre eget liv. Psykiatritjenesten som er tilknyttet avdeling helse og forebygging består 
pr. 31.12. av 100 % psykiatrisk sjukepleier og 50 % psykiatrisk vernepleier. Med bakgrunn i mange 
henvisinger spesielt mht. gruppen barn og ungdom ble bemanningen økt med 50 % stilling fra 1.7. 
2018 til 30.11.18.  (ikke videreført i 2019).  Det var ved slutten av året flere på venteliste. 
 
Legetjenesten inkluderer tre fastleger samt en turnuskandidat. Kommunen har interkommunalt 
legevaktsamarbeid sammen med Molde, Eide og Fræna. Nesset kommune har egen legevakt fra 
kl.08.00 til kl.21.00 fra mandag til og med torsdag, fredag fra kl.08.00 til kl.16.00. Legevakttjenester ut 
over dette dekkes av den interkommunale legevaktordningen i Molde. Det er under planlegging en 
langt med omfattende legevaktsordning som innbefatter flere kommuner. I tillegg til 
fastlegeavtalene er legene tilsatt i tilsammen i 100 % stilling i Nesset kommune. Dette for å dekke 
tjenester som tilsynslege ved Nesset omsorgssenter, helsestasjonstjeneste, miljørettet helsearbeid og 
administrasjon. Kommunen har inngått et samarbeid med Molde kommune når det gjelder 
øyeblikkelig-hjelp-senger. Dette tilbudet er nært knyttet til legevakten ved Kirkebakken i Molde. 
 
Aktivitetstjenesten gir tilbud om tilpasset aktivisering og arbeidstrening på dagtid til ca. 25 brukere 
pr. uke. Brukergruppen består av personer som er på uføretrygd og som av ulike grunner har behov 
for å være i aktivitet, samt personer som er på arbeidsutprøving med formål å komme ut i fast 
arbeid. Aktivitetstjenesten driver en omfattende tjenesteutøvelse innad i organisasjonen Nesset 
kommune. Dette gjelder oppgaver som utkjøring av varm mat, kjøring av pensjonister til og fra 
eldresenteret to dager i uka, levering av mat til møter o.l. samt vaktmestertjenester tilknyttet 
trygghetsalarmer og kommunale omsorgsboliger. De har også ansvaret for det lokale 
hjelpemiddellageret samt utbringing av hjelpemidler. Utegruppa ved aktivitetstjenesten utfører også 
vedlikehold av kommunens grøntområder. Aktivitetstjenesten er organisert slik at samtlige tilsatte 
fungerer som miljøarbeidere. Dvs. at brukerne blir aktivisert ved f.eks. å delta i utkjøring av mat, 
matlaging, vaktmesteroppgaver, vedlikehold og stell av grøntområder osv.  
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Nøkkeltall i enheten  

Oppfølging av henvendelser fra sjukehusene (mottatte e-meldinger gjelder fra og med juni 2014)  
 Antall 

tilfeller 
Antall 

personer 
Innlagt fra 
institusjon 

Utskrevet til 
institusjon 

Utskrevet til 
hjemmet 

Død på 
sjukehus 

Utskrevet 
til annet 

Totalt mottatt   
E meldinger 

2012 111 93 25 34 72 3 2  
2013 136 91 33 51 76 4 3  
2014 139 93 26 39 79 7 12 733 
2015 141 79 42 58 63 1 6 1730 
2016 121 79 34 54 59 4 2 2467 
2017 122 82 21 42 72 6 2 3651 
2018 157 85 27 44 106 5 2 3978 

 
Diverse tall fra helse og omsorg: 
 31.12.18 31.12.17 Endring  

2017- 2018 
Meldinger til barnevernet * 22 21 1 
Barnevernet antall barn med tiltak 17 17 0 
Henvisinger fra kommunen til PPT 22 19 +3 
Antall aktive saker i PPT tjenesten 2018 77 96 -19 
Antall pårørende som mottar omsorgslønn 6 12 -6 
Antall som mottar støttekontakt  10 15 -4 
Trygghetsalarmer i drift 62 60 +2 
Psykisk helsetjeneste antall hjemmebesøk (hele året) 368 329 + 19 
Psykisk helsetjenesten samtaler på kontoret 591 622 -31 

 
 

Antall liggedøgn i institusjon fordelt på avdeling 
  2018 2017 
 Antall plasser Liggedøgn Belegg i % Liggedøgn Belegg i % 
Demensavdeling  16 5834 99,89 3280 99,83 
Korttidsavdeling    4748  
Rehabiliteringsrom 2     
Sjukeheimen  30 10943 99,93 10967 100,15 
NOS samlet  48 16777 95,76 18005  

NB: rehabiliteringsrom er benyttet av begge avdelingen og inngår i tallene for den enkelte avdeling.   
(etter ombyggingen er kapasiteten pr. år 17520 liggedøgn, før ombyggingen 20805)  
 
Utvikling av fødselstall i Nesset kommune 

Barn født 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Eidsvåg 21 20 20 23 20 16 21 21 23 27 
Eresfjord 4 5 5 1 3 3 2 4 4 4 
Vistdal 3 1 1 5 1 0 3 4 2 2 
Eikesdal 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
Total 28 26 26 30 24 20 26 29 29 33 

 
Organisasjonsendringer.  
I løpet av 2018 er korttidsavdelinga avviklet. Kommunen har nå 16 demensplasser fordelt på 2 
grupper, Myra og Kåret.  I forbindelse med ombyggingen ble det også etablert 2 
rehabiliteringsplasser, disse plassene har vært minimalt i bruk etter at demensavdelingene ble tatt i 
bruk (oktober 2018).  Når rehabiliteringsplassene er i bruk bli pasientene fulgt opp av bemanningen 
ved sykehjemmet. Fra og med 1. oktober 2018 ble bo- og avlastingstjenesten delt i to avdelingen med 
to avdelingsledere.  Aktivitetstjenesten har ikke hatt egen avdelingsleder høsten 2018. 
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KOSTRA tall og kommentarer  
 

39703

27861

39204

30328

36714

Nesset MOLDE Midsund Gjemnes Sunndal

Helse og omsorg brutto utgifter pr. innbygger 
2017 

 
 
 
Diagrammet ovenfor viser brutto kostnader innenfor helse og omsorg pr. innbygger.   
Kostnadene innenfor pleie og omsorg samt tiltak funksjonshemma utgjør over 90 % av disse 
kostnadene. Andel innbyggere over 80 år samt mange registrerte psykisk utviklingshemma over 
16 år (18) bidrar bla. til at vi bruker mer enn de kommuner vi her sammenligner oss med. 
  
 

6.78

4.69

7.03

4.99

6.03

Nesset MOLDE Midsund Gjemnes Sunndal

Andel av befolkningen 80 + pr. 31.12.18
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Nesset Sunndal Molde Midsund Gjemnes Rauma Fylket Komm gr. 2

 Andel beboerne i institusjon 80 + pr. 
31.12.2017 
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35.6
39.6

Nesset Sunndal Molde Midsund Gjemnes Rauma Fylket Komm gr. 2

Andel  innbyggere over 80 år som mottar 
hjemmetjenester

 
 
  
Begge disse to diagrammene viser tjenestenivå i forhold andel innbyggere over 80 år innenfor pleie 
og omsorgstjenesten.  Disse viser at Nesset sett i forhold til de vi her sammenligner oss med har flest 
registrerte brukere over 80 år som mottar omsorgstjenester, (Hva er årsaken til dette?) 
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75

76.2

Nesset Sunndal Molde Midsund Gjemnes Aukra Rauma Fylket Kommune

Andel tilsatte  innen helse og omsorg med 
fagutdanning pr. 31.12.17l

 
 
Helse og omsorgstjenester har i flere år hatt fokus på fagutdanning. Et av hovedmålene innen helse 
og omsorg har vært at alle som arbeider direkte i forhold til brukerne/pasientene skal ha helsefaglig 
bakgrunn.  
 
Befolkningsframskrivinger i Nesset, Midsund og Molde fra 2020 til 2035.: 

  NESSET  MIDSUND   MOLDE 
  2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030  2035 
Innb 2927 2883 2840 2827 2135 2179 2239 2299 27803 29091 30337 31415 
70 + 503 535 623 660 340 364 386 407 3734 4338 4981 5485 
80 + 211 216 257 286 139 137 167 187 1298 1521 2047 2421 
90 + 46 47 51 53 36 33 31 32 279 302 326 429 

 
I følge SSB befolkningsframskriving (MMM) går det fram at det i Nesset kommune i 2035 vil være 1 
449 personer i aldersgruppen mellom 20 og 67 år og 808 personer over 67 år. Dvs. at det er 1,79 
yrkesaktive (20 – 67) sett i forhold til gruppen over 67 år. I Molde kommune er det tilsvarende tallet 
2,73. Dersom en slår sammen Nesset, Midsund og Molde kommune er det tilsvarende tallet i 2035 
2,62. Antall innbygger over 80 + er beregnet økt fra 2020 til 2035 med 35,5% i Nesset, 34,5% i 
Midsund og 86,5% i Molde kommune. Til opplysning er den samme prosenten i Gjemnes 113,23. 
(tabellen er den samme som i årsmeldingen for 2017)  
 
Dekningsgrad institusjonsplasser.  31.12.17.  

Kommune Dekningsgrad 
innbyggere 80 + i % 

Andel 80 + som har plass 
på sjukeheim 

Nesset 24,0 20,5  
Gjemnes 25,6 15,3 
Molde 18,3 12,9 
Tingvoll 18,2 14,1 
Sunndal 24,0 17,7 
Midsund 20,0 14,6 
Kristiansund 16,0 10,7 
Aukra 20,2 12,7 
Rauma 20,8 16,5 
Fylket 18,1 13,1 

Tabellen ovenfor viser dekningsgrad når det gjelder institusjonsplasser i forhold til antall innbyggere 
80 + pr. 31.12.17.  Nesset er sammenlignet med en del omliggende kommuner som har størst 
dekningsgrad og størst andel innbygger over 80 år som er på institusjon.  
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Interkommunale samarbeidsavtaler og selskaper  
 Interkommunalt barnevernssamarbeid mellom Sunndal, Tingvoll og Nesset 
 Krisesentersamarbeid mellom ROR-kommunene + Sunndal og Gjemnes 
 Interkommunalt legevaktsamarbeid mellom Molde, Eide, Fræna og Nesset  
 KAD /Øyeblikkelig hjelpetilbud (Kirkebakken Molde) samarbeid mellom Molde, Eide, 

Aukra og Nesset. 
 Legevaktsentralsamarbeid (LV sentralen) mellom ROR kommunen og Sunndal kjøper 

tjenester av sjukehuset i Molde.. 
 ACT team (psykiatri) et samarbeidsprosjekt mellom ROR-kommunene og Helse Nordmøre 

og Romsdal 
 Kystlab AS et samarbeid om laboratorieanalyser innen trygg mat og miljø. 
 Responssenteret i Kristiansund, kjøp av tjenester for mottak av trygghetsalarmer. 

 

Resultatvurdering: 

Enhetens oppgave er å sørge for at kommunens innbyggere har en god helse- og omsorgstjeneste, 
herunder sørge for at kommunens innbyggere får den hjelp de har krav på ifølge lover og forskrifter. 
Enhetslederes konklusjon i forhold til resultatvurderingen er at enheten i 2018 har fulgt opp de 
forventinger overordnede myndigheter og kommunestyret måtte ha når det gjelder direkte 
brukerrettet tjenester. Enheten har ikke mottatt skriftlige klager fra innbyggere på tjenestetilbudet 
som er gitt i 2018, og som er hjemlet i helse og omsorgsloven.  
 
Arbeidet med å tilpasse tjenestetilbudet innen pleie og omsorgstjenesten etter dagens og framtidens 
behov er videreført i 2018. Et av målene har vært å få etablert en ny demensavdeling med 16 plasser, 
dagtilbud for demente i nye lokaler, samt to rehabiliteringsplasser. Dette målet er nådd.  
 I 2018 har med planleggingen av 16 nye leiligheter i Eidsvåg sentrum, der målgruppen er eldre som 
har behov for heldøgns pleie- og omsorgstilbud, pågått for fullt. I tillegg til omsorgsboligene skal 
helsehuset inneholde lokaler til hjemmetjenesten, legekontor, tannlege og ambulansestasjonen. 
Planlegginga av nye omsorgsboliger for mennesker med psykiskutviklingshemming på 
Holtanområdet er også i full gang.  
 
 I 2018 betalte vi for 18 liggedøgn til helseforetaket i forbindelse med ferdigbehandlede pasienter.  
Det tilsvarende tall for 2017 var ti liggedøgn. I 2015 og 2016 betalte vi ikke for liggedøgn på 
sykehuset. Prisen pr. liggedøgn som kommunen må betale for ferdigbehandlede pasienter for 2018 
var på kr 4 747. I tillegg til dette kjøpte vi i 2018 til sammen 27 liggedøgn ved Gjemnes sjukeheim.  
 
Bo- og avlastingstjenesten har videreført tjenestetilbudet fra tidligere år. Dette har etter hvert blitt en 
meget stor arbeidsplass med 30 årsverk og rundt 60 tilsatte og har således blitt enhetens største 
avdeling. I løpet av høsten ble bo- og avlastningstjenesten midlertidig delt i to avdelinger.  
 
Kommunen vil motta et tilskudd på kr 9 mill. i 2018 fra staten til dekking av lønnsutgifter gjennom 
ordningen tilskudd ressurskrevende brukere. Tilskudd blir beregnet i forhold til en brutto utgift på 
kr 22 919 000.  I Nesset kommune var det for 2018 seks brukere som kommer inn under denne 
ordningen. Enheten har i løpet av 2017 etablert to nye brukere i et eget bofellesskap. Dette er en 
midlertidig løsning som skal vedvare fram til kommunen får reist et nytt bofellesskap med fire 
leiligheter på Holtan området. Dette nye bygget planlegges ferdig i slutten av 2018. Nesset 
kommune har pr. 31.12. 18 personer over 16 år som er registrert som psykisk utviklingshemma   
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Lege, helsestasjonen, ergoterapi, skolehelse- og psykiatritjenesten har videreført tjeneste- og 
behandlingsnivå stort sett på samme nivå som for 2017. Det ble ikke benyttet vikarbyrå i 2018 
innenfor legetjenesten.  I 2018 bruke vi kun en legevikar. Denne var vikar i to uker i løpet av 
sommerferien.  
 
Aktivitetstjenesten vil i løpet av våren 2019, etter mange års venting, endelig få på plass ny garasje 
for miljøbussen og vedproduksjonslokale. 
 
Det har i 2018, som i 2017, vært arbeidet aktivt for å rydde i arkiv og lagerrom. Dette gjelder spesielt 
ved legekontoret og ved lager NOS. Det står likevel mye igjen. Dette vil være en viktig oppgave 
framover mot etablering av ny kommune i 2020.  
 
Det har i løpet av 2018 vært utført vanlig branntilsyn ved Nesset omsorgssenter, Vistdal bofellesskap 
og Holtan bofellesskap. Det har kommet merknader og avvik i forhold til det bygningsmessige. 
Disse har blitt fulgt opp av avdeling for kommunale bygg og anlegg. Mattilsynet har hatt tilsyn ved 
Vistdal bofellesskap. Merknadene fra tilsynet er fult opp.  
 

Avvik 2018 meldt i LOSEN 
Totalt:  420 
Brukerrelaterte 250 
Organisasjonsrelaterte 85 
HMS relaterte 82 

 
Enhetsleders vurderinger er at det store antallet avvik fortsatt skyldes noe overrapportering. 
Administrasjonen og de enkelte avdelinger har en stor oppgave i å forbedre rutinene i forhold til 
gjennomgang og oppfølging av avvik. Dette er også noe som tas opp og arbeides med etter hvert.  
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Årsverk i enheten 
 2018 2017 
Ansatte 184 172 
Årsverk 125 125 
Deltidsstillinger 144 142 
Årsverk med fagutdanning 110 111 
Kvinner 156 161 
Menn 18 14 

Sykefravær 
2018 9,48 % 
2017 9,96 % 

 
Organisasjonskart pr. 31.12.18 

Enhetsleder 
Jan Karstein Schjølberg 

2 årsverk 
Legetjenesten 

Lars Hedin 
4,6 årsverk 
Botjenesten 

Gunnhild Røshol 
20,61 årsverk 

Avlastingstjenesten 
Nina Gagnat 
10,24 årsverk 

Hjemmetjenesten 
Inger Anne Øyen 

22,83 årsverk 
Sjukeheimsavdelinga 
Ann Ragnhild Dyrli 

23,35 årsverk 
Demensavdelinga  
Kristine Gussiås 

19,51 årsverk 
Aktivitetstjenesten 

 Hilde Kvernes 
5,32 årsverk 

NOS/Stab/Kjøkken 
Anita Skyberg 

5,80 årsverk 
Helse og forebygging 

Johanne Silseth Bakken 
7,5 årsverk 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for eldre og funksjonshemma 9/19 05.03.2019 

Utvalg for helse og omsorg 7/19 05.03.2019 
 
 
 
 

Nye Molde kommune - videreføring av ordningen med lokal legevakt 
i Nesset - utplassering av satellitt. 
 

 

Rådmannens innstilling 
Det vises til intensjonsavtalen mellom Nesset, Midsund og Molde som tilsier lokal legevakt i 
Nesset alle hverdager fra kl. 08.00 til kl. 21.00 (unntatt lørdag). 
Det bes videre om at prosjektgruppa for Molde og omegn lokale legevakt prioriterer økning i den 
lokale legevakten i Eidsvåg slik at denne blir tilgengelig også på helg. 
 

Saksopplysninger 

Rådmannen har fått via epost fra leder i helse og omsorgsutvalget og leder i rådet for eldre 
og funksjonshemma, om at utplassering av satellitter i det nye storlegevaktdistriktet blir tatt 
opp som en politisk sak. 

Leder i helse og omsorgsutvalget skriver bl.a. følgende i nevnte e-post: 

«Under kommunestyrets møte 20.09.2018 gav Henning Fosse en orientering om storlegevakt 
ordningen. Pilotprosjekt. 
Den gang var det usikkert med Aukra og Sunndal. 
Intensjonsavtalen skal gi Nesset en fordel i legevakt - samarbeidet, og var en viktig sak i 
argumentasjon til fordel for Molde.  Faktisk et av de tunge argumentene mot Sunndal da man mente 
det ble å reise feil veg for pasienter med tanke på at sykehuset ligger i Molde og kommer på Hjelset. 
Det ble 20.09.2018 orientert om mulig satellitt i Eidsvåg og Åndalsnes. 
 
Vi ønsker nå saken på dagsorden i møtet til Helse - og omsorg den 5. Mars. 
Hvor vidt kommunalsjefen Tanja Talen tar saken, eller Henning Fosse inviteres, får rådmannen 
avklare. 
Intensjonsavtalen med utvidet legevakt i Nesset kan ikke brytes.» 

 

Arkiv: :G21 

Arkivsaksnr: 2008/32-61 

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg  



 

Molde og omegn legevaktdistrikt har fått status som et pilotprosjekt. Dette er et meget 
omfattende og prestisje fullt prosjekt.  Det er også gitt tilskudd fra staten til prosjektet.   

Følgende kommuner er med:   
Molde, Nesset, Midsund, Sunndal, Aukra, Rauma, Fræna og Eide.  
Midsund, Aukra, Sunndal og Rauma er har ikke tidligere vært tilknyttet legevakten i Molde. 

I intensjonsavtalen som ble inngått mellom Molde, Midsund og Nesset i forbindelsen med at 
nye Molde kommune skal etableres fra 1.1.2020 går det fram at den lokale legevakten i 
Nesset skal videreføres også i den nye kommunen.  Tjenesten skal utvides til å gjelde også på 
fredager til kl. 21.00. Dette innebærer at en i Nesset-området fra 1.1.2020 skal ha lokal 
legevakt alle hverdager (unntatt lørdag) fra kl. 08.00 til kl. 21.00.   

I forbindelse med pilotprosjektet skal det utplasseres inntil 4 satellitter.  Dette er teknisk 
utstyr plassert ute i kommunene slik at det der kan foretas undersøkelser av pasienter bl.a. 
med bildeoverføringer som sendes til legevakta i Molde der vakthavende lege om mulig 
stiller diagnose.  Dersom en fikk en slik satellitt lagt til Nesset området ville det være 
naturlig å legge denne til sjukeheimen. Fagpersonalet ved sjukeheimen ville få nødvendig 
opplæring for å betjene piloten. 

Prosjektets styringsgruppe har avgjort at utplassering av inntil 4 satellitter prioriteres på 
følgende måte. 

1: Rauma og Sunndal.  
2: Aukra og Midsund.  
3: Nesset og Fræna.  

Prosjektgruppa har ved utplassering av disse satellittene tatt hensyn til avstand til 
legevakten i Molde. 

Prosjektgruppa må også vurdere og forslå omfang av lokal legevakt.  

Vurdering 
Det er ingen ting i dag som tilsier at ikke intensjonsavtalen som ble inngått mellom Nesset, 
Molde og Midsund i forbindelse med etablering av nye Molde kommune vedrørende lokal 
legevakt i Nesset ikke blir fulgt opp.     

Når det gjelder satellitt så ser det i dag ut som om at en her i Nesset området ikke får en slik 
utplassert.   Dette innebærer at de som har behov for å få kontakt med lege når lokal legevakt 
er stengt må reise til legevakten i Molde.  

En aktuell sak å arbeide videre med kan være lokal legevakt også på helg. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Saken vil ikke påvirke Nesset kommune sitt budsjett.  



Betydning for folkehelse 
Det å ha mest mulig tilgang på legevakt lokalt i Nesset vil være av stor betydning for 
innbyggernes helse. 
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