
 
 
 
 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Utvalg for helse og omsorg 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 07.02.2018 

Tidspunkt: 12:00 – 16:00 

 
 
 
 

1) Orientering om Krisesenteret v/ leder Ingrid Horsgård 
2) Orientering om avdeling Helse og forebygging v/ avd.leder Johanne Silset Bakken 
3) Status ombygging Nesset omsorgssenter v/ enhetsleder helse og omsorg 

 
 
 
 
 
 
 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. 

 
Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
 
 

Svein Atle Roset Kari Gussiås 
leder sekretær 
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— Tilsynsrapport

Vi viser til inspeksjonen hos NESSET OMSORGSSENTER 14. desember 2017.

Inspeksjonen ble utført av seniorinspektør Oddbjørn Heggem. Kjøkkensjef Anita K. Skyberg var til

stede under inspeksjonen.

Tilsynet omfattet

-  Nesset Omsorgssenter

Konklusjon

Nesset Omsorgssenter har stort fokus på orden og renhold, god styring med matproduksjon og

merking. Vi la spesielt merke til det unike systemet for sporbarhet -bra! Farevurdering er gjennomført

av konsulentfirma.
Mattilsynet har ved dette tilsynet ikke avdekket forhold som vil føre til påpeking av plikt eller varsel

om vedtak.

Oppsummering av inspeksjonen

Hovedfokuset under tilsynet var innkjøp og farevurdering av ulike råvarer. Dette i forhold til at dere

lager og serverer mat til sårbare grupper. Dere benytter godkjente råvereleverandører, og kjøper alle

varer fra grossist.
Artikkelen "Forebygging av matbåren smitte i helseinstitusjoner og ved graviditet" fra

Folkehelseinstituttet ble gjennomgått. Her finnes en liste over mat som er forbundet med økt risiko,

og det står litt om hvordan risikoen for matbåren smitte kan reduseres.

Flere av disse produktene serveres her. Røkt laks kjøpes inn frossen, og spises i løpet av et par

dager etter oppdeling. Myke oster (muggost og brie) blir kun servert til pasienter som ønsker dette.

Ellers ble det opplyst at både spekemat/salamipølse, reker og kalde varmebehandlede produkter

serveres ved enkelte anledninger.

Ved bruk av frosne bær anbefales det at importerte bær gis et oppkok før bruk.

l 453  l U l :1:aoaaboaa-snae-mez-uueu-auarl Dö'l aa  I  S'.)

Listeria Monocytogenes er en bakterie som kan være helseskadelig, spesielt for personer med

nedsatt immunforsvar. Bakterien dør ved varmebehandling, så faren er først og fremst knyttet til mat

som ikke varmebehandles før det spises (Spiseklar mat).

www.mattilsgnet.no
Mattilsynet Saksbehandler: Oddbjørn Heggem
Region Midt Tlf: 22 40 00 00/ 22778769 POStadfesseZ

E-post: postmottak@mattilsynet.no Felles postmottak, POStbOkS 383
(Husk mottakers navn) 2381 Brumunddal

Telefaks: 23 21 68 01
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Deres ref:  —  Vår ref: 2017/268441  —  Dato: 20. desember 2017

For å kontrollere om virksomheten har utfordringer med Listeria M., må miljøet overvåkes med prøver

av produktkontaktflater, sluk og andre viktige punkter i virksomheten. Dersom det blir påvist Lisyteria

M. i miljøet, må prøveuttaket utvides til også å omfatte produkter.

Se regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Oddbjørn Heggem

seniorinspektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Vedlegg:

Regelverk og rettigheter
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Nesset kommune ‘U '

Kommunehuset

6460  Eidsvåg i Romsdal

Inderøy, den 8. desember  2017

Rapport  vedr utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller.

Nordfjeldske Kontroll AS har, jf. norsk alkohol— og tobakkskadelov, utført salgs-, skjenke- og

røykekontroller i Nesset kommune i perioden desember 2017. Samtlige krav fra

Helsedirektoratet jf. utførelse av salgs-, skjenke og røykekontroller er ivaretatt. Kontrollen er

utført med og av to kontrollører. Kontrollørene har observert følgende:

Alvorlige brudd på alkoholloven så som salg/skjenking av alkohol til mindreårige, eller

salg/skjenking av alkohol til åpenbart påvirkede personer, er ikke avdekket/observert. Salgs

og skjenketidene er overholdt.

På butikker var tobakk og tobakksvarer usynliggj ort for kunder i nøytrale skap. Ingen reklame

er observert, og salget har godt for seg i lovlige former. Salg av øl til mindreårige er ikke

observert på butikker.

Merknader er ikke gjort etter dette tilsynet og vi anser kontrollen som tilfredsstillende.

Kontrollene er utført på forskjellige tidspunkter og observasjonene er gjort i forkant av og

rundt angitte tidspunkt på rapportskjemaet. Samtidig taes hensyn til risikobetonte steder,

aktivitet og tilbud til kunder, samt for eksempel kafe kontra pub/diskotek.

Vi viser for øvrig til vedlagte rapporter for ytterligere detaljer.

Spørsmål kan rettes til undertegnede eller aktuell kontrollør vedr selve kontrollen.

Kontrollørs navn og telefon nummer oppgis kommunen på forespørsel.

Vennlig hilsen

Nordfjeldske Kontroll AS Kontrollør IDNR: 771566

[da <9 . Kontrollør IDNR: 771581

"Thor OlafIM

Nordfjeldske Kontroll AS, Åsavegen 98, 7670  Inderøy. Mobil: 47 62 82 60

E-post: nordfieldske.kontroll(å)online.no

tholmyhräilonlinemo
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Nordfj eldske  Kontroll  AS
7282 Bogøyvær

Opplysnin er om salgsstedet:

Styre1:

Stedfortreder:  ....... /O_N{ .............. ./ ffl/f/q(fi'< ................................

Salgsstedets
ansvarshavende [( [fl/ ;?I jg“; N))
ved kontrollen:  ................................................................................................

Følgende  ble observert/registrert  i  løpet  av  tilsynet:

01. Ble det observert drikking på salgsstedets område?

02.  Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

03. Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

04. Selges rusbrus. øl eller lettol til mindreårige?

05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

06. Ble kommunens salgstid overholdt?

07. Har butikken alkoholfritt øl?

08. Er det skille mellom alkoholfri  /  alkoholholdig drikk?

09.  Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

10. Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

11. Har salgsstedet et tilfredsstillende lK-system?

12. Er st), re1 stedf01t1ede1 til stede?

13. Er ansvarshavende enig i kontrollers observasjoner?

 

Rapport vedr. kommunal salgsbevilling

Kontrolloyplysninger:

Dato:  .............................................................................

Ø  ”Klokkeslett.  ............................................................

Salgsstedets åpningstid.  ........... Ø  ...... Åm ......

Kontrollform anonym.  X »

Kontrollens varighet. ..............................................

Kommune: ...... X’LW ..............................

Ja Nei 1.blad:
Kommunens

A
eksemplar

2.blad:

Bevillingshavers

eksemplar

å 3.blad:
. Nordijeldske

NEI Kontroll AS'
eksemplar

DEEEWEE  E ?[EDDIE

DDDDDDDDD

Rapporten anses med tlettejbr mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht. alkoholfbrskriften  (08.06.05.  nr  538) §  9-6.  Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

Kontrollør legitimerte seg for:  Kontrollørs lDNR: ?? (%

Kontrollørs lDNR: /f/

Oppdatert  21.01.13
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Nordfj eldske Kontroll AS
7282  Bogøyvær

Opplysninger om salgsstedet:

Navn:  60019 ...... flZ ØCQGZÅ/  ......... ”SildÅ/LØ  .................................

Adresse: LJOFØØHÅ/636Q143-7IÅJDLØ ........

Styrer: [g(nQÅQA/clc “(j/d .............................

Stedfortreder: ”€? ........ géffloew‘gficz, ........................................

.. J") ..........

Salgsstedets
ansvarshavende

ved kontrollen:

Følgende ble observert/registrert  i  løpet av tilsynet:

01.

02.

O3.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

Ble det observert drikking på salgsstedets område?

Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

Selges rusbrus. øl eller lettøl til mindreårige?

Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

Ble kommunens salgstid overholdt?

Har butikken alkoholfritt øl?

Er det skille mellom alkoholfri /alkoholholdig drikk?

Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

Er tobakksvarer [synliggjort for kunder?

Har salgsstedet et tilfredsstillende lK-system?

Er styrer  /  stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

............ Gaga/104159 C(Dhöl/
x  /

Rapport vedr. kommunal salgsbevilling

Kontrollopplysninger:

Dato: [51/ 2/ —  /9-

Klokkeslett:  ..........  /0Z år

Salgsstedets åpningstid: Qø/197 ............

Kontrollform anonym:  ................................ *

Kontrollens varighet:  ........ Z.. ’flf/AJ ......

Kommune:  ...... fl'é?>,f(1(?7;/ .........................

Rapporten anses med tlettejbr mottatt, 0g bevillingslmver  har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht. alkoIml/brskrt'ften  (08.06.05.  nr  538) §  9-6.  Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

Kontrollør legitimerte seg for: COUNKØL GN Jå) guided

Ja Nei 1.blad:
V Kommunens

l:l ll eksemplar

l] 12' 2.blad:

El El Bevillingshavers

[:l % eksemplar

3.blad:

IJ:l N  . Nordijeldske

a el Kontroll AS '
ä l:l eksemplar

B
D
E]
D

% D
[l

ål D

KontrollørsIDNRz. , .  fa

Kontrollørs IDNR:?;/gg OL/
Oppdatert2l.01.13
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Nordfj eldske Kontroll AS
7282  Bogøyvær

Rapport  vedr. kommunal  salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet:

Navn: ÅTÅ/fkä

 

Adresse:  ................ 6,57 (;)/«(LW ............................. ;  ........................................

Styrer ........................... v/ä/gåQ'aW/n—f/ .........................................

Stedfortreder:  ............... néfi/J/W4 .....................................

Salgsstedets
ansvarshavende

ved kontrol len:  ............ £72 ymfibfl/ .............................

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

01. Ble det observert drikking på salgsstedets område?

02. Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

03. Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

04. Selges rusbrus. øl eller lettøl til mindreårige?

05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

06. Ble kommunens salgstid overholdt?

O7. Har butikken alkoholfritt øl?

08. Er det skille mellom alkoholfri  /  alkoholholdig drikk?

09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

10. Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

ll. Har salgsstedet et tilfredsstillende lK—system?

12. Er styrer stedfortreder til stede?

13. Er ansvarshavende enig i kontrollers observasjoner?

Kontrollopp ysninger:

 

Klokkeslett: ............. //ä/SA .............................

Salgsstedets åpningstid: 733.3” ......

Kontrollform anonym: ............. K. ................ ; ...........

Kontrollens varighet: ....... Z'j/ÅZ/ÅJ ..........

Kommune: ...... '. ........... '. ..................................

Ja Nei 1.blad:
Ko

% 22323152?
‘ 2.bl  d:

D " Bevillingshavlrs

[' m eksemplar

3.bl d:

D . Nordfjelke
J N

a el Kontroll AS'

El l:l eksemplar

E D
E D
J2 D

[l
IE [1

D
D
D

D

Rapporten anses med dette./hr mottatt, 0g bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht. alkohøljbrskriften (08.06.05. nr  538) § 9-6.  Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

............................................................................................................... é,

W777 [ær/w » //)/ %; Wee,

Kontrollør legitimerte seg for: TÅQQQKQaM. EJA/?>" '

\)

Kontrollørs  IDNR: , "  K

Kontrollørs  IDNRzW /  1  !]

Oppdatert 21.01.13
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Nordfjeldske Kontroll AS
7282  Bogøyvær

Rapport  vedr. kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet: . Kontrollgp lysninger:
' »? & -- »  "

Navn:  ....... flm‘VA’P/Z/é  ........... ("/DJIØ;  .................................... DatO' Jfl ..... (I [(6% .............................

Adresse: .. {k/E/pjfi’h‘; ---------------------------------------------- Klokkeslett: ........... /. ....................................... L ........9m: at; flee/345w ca ,  575 .,Styrer:  ................................................................................................................................... Salgsstedets åpningstid:  .........................................
(a

Stedfortreder:  ........  Å/VÅ/åHQ/KWZI .. 3 .... 7 ................................. Kontrollform anonym:  .......... >< ................................

ix )
Salgsstedets Kontrollens varighet:  ......... Z  .‘9 ....... [  .../"j” ..........
allsval'SllilVel'lde "  ';  K  fl ,  ,  'W/

ved kontrollen: W/gä/ r fiz%/7L Kommune: Ål/né/ ...........................

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet: Ja Nei 1.blad:

01. Ble det observert drikking på salgsstedets område? ” Kommunens
. . . . .  _ eksemplar

02. Satt mmdrearige 1 kassen ved salg av alkoholholdig drikk? 2  bl d
.  a :

03. Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer? IE Bevillingshavers

04. Selges rusbrus. øl eller lettøl til mindreårige? eksemplar

05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris? IX 3.blad:
Nei Nordfieldske

Kontroll AS'

06. Ble kommunens salgstid overholdt? eksemplar

07.  Har butikken alkoholfritt Øl?

08.  Er det skille mellom alkoholfri alkoholholdig drikk?

09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

10.  Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

>fDEEIEEEEHäDDDDD

l  1.  Har salgsstedet et tilfredsstillende lK—system?

12.  Er styrer 'stedfortreder til stede?

13.  Er ansvarshavende enig i kontrollers observasjoner?

DDDDDDDDD

Rapporten anses med (lette/or mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht. alkoliolforskrijten  (08.06.05.  nr  538) §  9-6.  Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

. -. %
, * Kontrollørs IDNR: «fi ,... /

/ * _
Kontrollør legitimerte seg for: ("/”57 éa'x N Kontrollørs  IDNR:  %. /j &

k/(J, Oppdatert  21.01.13
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Nordfj eldske  Kontroll  AS
7282  Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet:

Navn: %?)p flfM off/FME,

Stedfortreder:  ....................................................................................................................

Skj enkestedets
ansvarshavende
ved kontrollen:

Skjenkerett for:

Følgende ble observert/registrert:

Ol.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Finnes det personer åpenbart påvirket av  rusmidler i  lokalet?

Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

Foregår skjenking til mindreårige?

Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

Nytes medbrakt alkohol?

Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

Røykes det i lokalet?

Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

Ble  skjenketiden  overholdt?

Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

Ble reklameforbudet for alkohol overholdt?

Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skjenkekartet?

Har skjenkestedet et tilfredsstillende lK—system?

Er styrer/ stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Kontrolloppl sninger:

Dato: ji? //?
, [,.-,

Klokkeslett:  ............. /....Z ..... Zi! .............................

Kontrollens varighet:  ...............................................

Gjester; lite/mye/fullt:  ..............................................

Kommune:  .......... flifi’Ff/n ......................

Skjenkestedets åpningstid:  ......................................

ä

2
,.

1  .blad:

Kommunens

eksemplar

2.blad:

Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:

Nordijeldske

Kontroll AS'

eksemplar

e

DDDDDDDD2

e

DDDDDDDDDäDDDDDDDD

DDDDDDDDD

Rapporten anses med dette mottatt, og bevillingshaver har rett til  å  uttale seg innen to uker

iht. alkoholforskriften  (08.06.05.  nr  538) §  9-6.  Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

 
Kontrollør legitimerte seg for:

Kontrollørs IDNR:

Kontrollørs IDNR: ?1/ f  '  ]
/  l

Oppdatert  16.8.12



 

 
 

Notat 
 

Til: Turid Leirvoll Øverås 

Fra: Turid Leirvoll Øverås 

 
 

Sak nr. Dato: 
2017/509-40 20.11.2017 

 

Fordeling av kulturmidlar 2017 
 
 
I vedtak i kommunestyret  22.06.2016 vart det avsett kr 150.000,- til kulturmidlar i 2017. 
Kulturmidlane vart lyst ut med søknadsfrist 1. oktober. Det kom inn 32 søknader. 
 
I følge retningslinjene skal kulturmidlar i Nesset fordelast etter følgjande fordelingsnøkkel: 
 A+B Tilskot til drift og aktivitet  67%  kr 82.500,- 
 B Oppkøyring av skiløyper 12% av 150.000,-   kr 18.000,- 
 C Resttildeling inntil  33%   kr 49.500,- 
 
Fordi midlane vart utlyste så seint på året vel ein å slå saman A+C kr 132.000,- og fordeler alt i ein omgang. 
Tilskot til oppkøysring av skiløyper blir fordelt til idrettslaga etter køyrelister. 
 
Oppsummert er årets kulturmidlar fordelte slik: 
 
Bygdalag og hus kr. 31.000,- 
Idrettslag   kr. 45.000,- 
Skyttarlag  kr.   5.000,- 
Sang og musikk kr. 18.000,- 
Ungdomslag  kr. 16.000,- 
Religiøse forr.   kr.   5.000,- 
Øvrige   kr. 12.000,- 
Skiløyper  kr. 18.000,- 
Sum   kr. 150.000,- 
 
 

Vedlegg 
1 Fordeling av kulturmidlar 2017, liste 
2 Retningslinjer for kulturmidlar i Nesset kommune 
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Oversikt blir i følgje retningslinjer vedtatt 10.02.2016lagt fram som referatsak til Utval for oppvekst og kultur 
29. nov. 2017. 
 



Lag/forening: Bygd Søker om Søknads-

sum

Tilskudd 

2017

Bygdalag,velforening/hus:

Eikesdal bygdalag/Eikesdal gml skole Eikesdal Tilskudd til vedlikehald av gamleskolen i Eikesdal 5000 2 000

Bugge bygdalag grendahus Bugge Tilskukdd til vedlikehold forsamlingshuset på Bugge 18000 5 000

Gussiås bygdalag 2 hus Gussiås Tilskudd til drift og utvikling av bygdehuset. 15000 5 000

Storsvingen bygdastue Eidsøra Tilskudd til utstyr kjøkkenet.Storsvingen bygdastue. 10000 2 000

Myklebostad bedehus Vistdal Oppussing, maling 6000 5 000

Vistdal samfunnshus Vistdal Oppussing, kjøkken, møterom, golv, vindu etc 50000 8 000

Hammervollhagen vel Eidsvåg Rehabilitering leikepass/forballøkke 5000 2 000

Ranvik bygdalag Ranvik Drift bygdahus, opprusting av ballplass 15000 2 000

Idrettslag: 124000

Eresfjord & Vistdal skisenter - drift Eresfjord Tilskot til drift av Eresfjord og Vistdal skisenter 7000 3 000

Eresfjord og Vistdal Fotballklubb E&V Lysanlegg ballbibnge 15000 0

Vistdal idrettslag - aktivitet Vistdal Tilskudd til drift av aktiveter og anlegg. 10000 8 000

Eresfjord idrettslag - anlegg Eresfjord ferdigstille renovering løpebanen i Eresfjord. 25000 0

Eresfjord idrettslag - anlegg Eresfjord Drift av løpebanen i Eresfjord. 5000 7 000

Eidsvåg idrettslag - hovedstyre/grupper Eidsvåg Ny aktivitet. Turn/akrobatikk 50000 8 000

Eidsvåg idrettslag - hopp/alpin Eidsvåg Brakke Solbjørbkken 20000 8 000

Eidsvåg idrettslag - hus/anlegg Eidsvåg garasje Eidsvåg stadion 30000 0

Eidsøra idrettslag - aktivitet Eidsøra Aktivitet barn/unge. Gapahuk på Kraftløypa 50000 6 000

Eidsøra idrettslag - klubbhus Eidsøra Vedlikehold klubbhuset 20000 0

Rausand idrettslag Raudsand Sti ved Raudsanvatnet, bord og benker 50000 5 000

Organisasjonar, interessefor. 282000

Nesset bygdekvinnelag Eidsvåg 85 års markering, aktivitet 5000 0

Nesset pensjonistforening Nesset Medlemsmøter og turprogram 3000 0

Skyttarlag 8000
Eidsvåg og Eidsøra skyttarlag Eidsøra/ 

Eidsvåg

Vedlikehold standplass 30000 0

Eidsvåg og Eidsøra skyttarlag Eidsøra/ 

Eidsvåg

ungdom /rekrutteringsarbeid 10000 5 000



Lag/forening: Bygd Søker om Søknads-

sum

Tilskudd 

2017

Sang & musikk: 40000

Eresfjord musikklag Eresfjord Aspirantopplæring, noter og utgifter til dirigent. 10000 6 000

Eidsvåg songlag Nesset Tilskudd til prosjekt kirkekonserter høst 2016 10000 6 000

Nesset skolekorps Instrument fornying 10000 6 000

Ungdomslag 30000

Eira ungdomslag Eresfjord Tilskudd til renovering ungdomshus. 8000 5 000

Eidsvåg ungdomslag Eidsvåg Tilskudd til drift ungdomshus og aktivitet 20000 6 000

Eidsøra ungdomslag Eidsøra Tilskudd til renovering ungdomshus. 10000 5 000

Religiøse organisasjonar 38000
Eidsvåg Indremisjon Eidsvåg Aktivitet drift og vedlikehold av forsamlingshus 5000 5 000

Øvrige 5000
Raudsand gruvemuseum Raudsand Tilskudd til renovering hus og lokaler 9000 5 000

Meisalfjellet hytteforening - Blånebu. Eidsøra Søknadssum 10000 5 000

Nesset seniordans Nesset Kurs, fellesaktivitet drift 3000 2 000

22000

SUMMER 527000 132 000

Løypekjøringsmidler 18 000

Sum 150 000







 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for eldre og funksjonshemma  07.02.2018 

Utvalg for helse og omsorg 3/18 07.02.2018 

Nesset kommunestyre   
 
 
 
 

Helse Møre og Romsdal - Delavtale 4 -  Samarbeid om døgntilbud for 
øyeblikkelig hjelp 
 

Vedlegg 
1 Delavtale 4. Vedteken Overordna samhandlingsutval i møte 12.09.2017 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret godkjenner delavtale 4 i samhandlingsavtalen mellom Gjemnes kommune og 
Helse Møre og Romsdal  
 

 

Saksopplysninger 
 Nesset kommune inngikk i 2012 en samarbeidsavtale med Helse Møre og Romsdal, dette var en 
oppfølging av samhandlingsreformen.  Avtalen bygger på prinsippet om samarbeid mellom 
likeverdige parter som skal sikre godt helhetlig tilbud til pasientene med en felles forståelse av 
oppgaver og ansvar. Denne avtalen ble revidert i 2015. Avtalen består av en hovedavtale og 13 
delavtaler. Overordnet samhandlingsutvalg i Møre og Romsdal har utarbeid ny delavtale 4 på 
bakgrunn av utvidet ansvar for kommunene. Det er Helsedirektoratet sin veileder, sist revidert 
04/2016, som ligger til grunn for ny delavtale 4.  Fra 01.01.2017 fikk kommune ansvar for at 
tilbudet også skulle omfatte pasienter med psykisk helse- og rusproblemer.   På bakgrunn av 
dette ble det fastsatt at delavtale 4 skulle revideres som følge av denne endringen.  
 
Nesset kommune inngikk et samarbeid   med Molde kommune om døgntilbud for øyeblikkelig 
hjelp innen somatikk fra 1.1. 2016.  Fra 2017 ble samarbeidet utvidet til også å gjelde psykiatri og 
rus.  
Plikten følger av Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd:  ”Kommunen skal sørge for 
tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for 
øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet 
til å utrede, behandle eller yte omsorg til.”  
  

Arkiv: :G20 

Arkivsaksnr: 2017/630-4 

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg  



 

Vurdering 
Slik ny delavtale 4 foreligger, vurderes avtalen at den ivaretar det formål den bygger på. 
Kommunene har som en likeverdig part vært representert i utarbeidelsen av avtalen, og har på 
den måten ivaretatt Nesset kommune sin interesse.  

Økonomiske konsekvenser 
Ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Betydning for folkehelse 
Avtalen har i seg selv ingen betydning for folkehelsen.  Tilbudet til innbyggerne er allerede 
etablert og vil ikke ble endret som følge av avtalen. 
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Delavtale 4 til Samhandlingsavtalen 

Samarbeid om døgntilbud for øyeblikkelig hjelp  
 

Kommunene har satt i verk døgntilbud for øyeblikkelig hjelp innen somatikk. Fra 01.01.2017 

er tilbudet utvidet til også å omfatte pasienter med psykisk helse og rusmiddelproblemer. Det 

er Helsedirektoratet sin veileder, sist revidert 04/2016, som ligger til grunn for denne 

delavtalen. 

 

1. Formål 

Denne delavtalen er et overordnet virkemiddel for å bidra til samarbeid mellom kommunene i 

Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF om etablering og drift av kommunalt tilbud 

om øyeblikkelig hjelp døgnopphold til personer med behov for øyeblikkelig hjelp. Tilbudet 

som etableres i kommunene skal være like godt eller bedre enn tilsvarende tilbud i 

spesialisthelsetjenesten. Dette tilbudet skal også bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp 

innleggelser i spesialisthelsetjenesten og gi pasienten et godt faglig tilbud innenfor den 

kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

Partene skal samarbeide slik at pasientene får et fullverdig tjenestetilbud. Delavtalen skal 

sikre at det kommunale øyeblikkelig hjelp døgnoppholdstilbudet blir koordinert med tjenester 

og tiltak i den akuttmedisinske kjeden. Krav til forsvarlighet innebærer at 

spesialisthelsetjenesten ikke kan redusere sitt tilbud før tilsvarende tilbud i kommunene er 

etablert.   

 

2. Virkeområde 

Denne delavtalen omfatter partenes ansvar og oppgaver for etablering og drift av kommunalt 

øyeblikkelig hjelp døgnopphold.  

Av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd framgår det:  

Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til 

pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de 

pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte 

omsorg til. 

 

I Helsedirektoratets veileder om kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold framgår 

det side 8: 

Med døgnopphold for øyeblikkelig hjelp menes det i forarbeidene til loven: 

«innleggelse av pasienter med behov for hjelp som er påtrengende nødvendig, og 

hvor innleggelsen ikke er planlagt på forhånd.» Kommunens plikt gjelder bare 

pasienter og brukere som det er forsvarlig at kommunen gir øyeblikkelig hjelp til. 

Kommunen vil i praksis kunne påta seg ansvar for utredning, behandling og omsorg 

ved de mindre alvorlige tilfellene av øyeblikkelig hjelp, forutsatt at de har den 
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nødvendige infrastrukturen og kompetansen. Tilbudet skal være et supplement til 

kommunens øvrige tjenestetilbud og ikke erstatte allerede etablerte tilbud. 

Kommunenes plikt til å tilby døgnopphold for øyeblikkelig hjelp skal kun gjelde de pasient- og 

brukergruppene som kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle og/eller yte omsorg 

til.  

Fastlege, legevakt samt lege i akuttmottaket og poliklinikk kan etter avtale med ansvarlig 

lege ved kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD), henvise pasienter dit. Der ansvarlig 

ØHD-lege ikke er tilgjengelig, skal avtale gjøres med den kommunale legevaktslegen/eller  

sykepleier som har fått delegert myndighet. Avtalen skal være inngått før transport til 

kommunal ØHD-plass blir startet. Adekvate innleggelsesopplysninger fra lege skal foreligge 

samtidig med pasienten ved innkomst.  Kriterier for innleggelse i det kommunale ø-

hjelpstilbudet  skal være oppfylt, jf. lokale avtaler med enkelte kommuner, helseforetak og 

Helsedirektoratets veileder. 

 

Pasientene skal henvises til spesialisthelsetjenesten om de ikke kan få et forsvarlig 
tjenestetilbud i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  Partene skal sikre at tilbudet 
om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold er koordinert med tjenester og tiltak i den 
akuttmedisinske kjeden.  

 

3. Aktuelle pasientgrupper  

3.1 Generelle inklusjonskriterier for ØHD-tilbud 

Pasienter/pasientgrupper som kan være aktuelle for å benytte kommunalt øyeblikkelig hjelp 

døgntilbud er pasienter som har behov for øyeblikkelig allmennmedisinsk behandling og 

oppfølging på døgnbasis i en kortere periode. Disse kriteriene gjelder både for somatikk og 

psykisk helse og rus med følgende spesifiseringer: 

a) Pasienter med nyoppstått sykdom, men som får avklart diagnose og funksjonsnivå 

hos fastlege, legevakt eller akuttmottak, hvor risikoen for akutt forverring under 

oppholdet er liten, eksempelvis infeksjoner uten vesentlig systemisk påvirkning  

b) Pasienter som har akutt forverring av kjent tilstand med avklart diagnose og 

behandling 

c) Pasienter som har kjent sykdom hvor det skal gjøres planlagte tiltak og hvor 

døgnopphold er fordelaktig; eksempelvis palliativ og terminal omsorg og 

medikamentjustering ved kronisk smerteproblematikk 

d) Pasienter med avklarte infeksjonssykdommer med behov for oppstart av intravenøs 

antibiotikabehandling 

e) Pasienter med andre avklarte tilstander der pasienten må ha medisinsk behandling 

og som har behov for oppfølging, observasjon, omsorg, struktur og støtte i en kortere 

periode  

f) Pasienter med tilstander som kan avklares av lege med det som er tilgjengelig av 

utstyr og prøver i kommunalt øyeblikkelig hjelp døgn tilbud og som trenger oppfølging 

og observasjon i en kortere periode 
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3.2  Pasientgrupper som ikke er aktuelle 

a) Pasienter med akutt forverring av en kjent kronisk sykdom, der en vurdering av 

alvorlighetsgrad, komorbiditet (flere tilleggs sykdommer til primær sykdom) og 

funksjonssvikt tilsier innleggelse i spesialisthelsetjeneste. 

b) Pasienter med kroniske sykdommer og akutt funksjonssvikt hvor det kan være 

vanskelig å finne årsaksforhold, og hvor det er fare for rask forverring 

c) Pasienter med traumer med uavklart alvorlighetsgrad 

d) Pasienter som ut fra definerte pasientforløp (for eksempel hjerneslag eller 

hjerteinfarkt) skal innlegges i sykehus 

e) Pasienter hvor det foreligger en mulighet for at behandlingen kan bli forringet, eller at 

pasienten blir påført vesentlig mer eller forlenget lidelse 

f) Psykotiske tilstander, deliriøse tilstander, tilstander preget av svær angst, depresjon  

hvor det kommunale tilbudet ikke er forsvarlig.  

g) Pasienter med alvorlig utagering-/voldsproblematikk og/eller redusert impulskontroll 

h) Pasienter mer stor uro, irritabilitet, og forvirringstilstander 

i) Pasienter med selvmordsproblematikk og alvorlig selvskading.   

j) Pasienter med akutt eller uavklart påvirkning eller forgiftning (intoksikasjon) av 

rusmidler og/eller legemidler. 

k) Pasienter der tvang er nødvendig  

l) Barn (0-18 år) skal som hovedregel ikke legges inn ved kommunalt øyeblikkelig hjelp 

døgntilbud 

m) Pasienter for øvrig der det er tvil om det kommunale tilbudet er forsvarlig  

 

4. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar 

 

Døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp skal etableres i samsvar med retningslinjene fra 

Helsedirektoratet. For det enkelte tilbud skal det lages retningslinjer og/eller særavtaler som 

blant annet beskriver innleggelseskriterier, faglige krav til virksomheten som f.eks. 

organisering av lege og sykepleiertjeneste, kontaktinformasjon, rutiner for digital 

samhandling (delavtale 9) og fremgangsmåte for innlegging og utskriving.  

4.1. Helse Møre og Romsdal HF 

1. Skal ved behov bistå kommunen ved utforming av retningslinjer for øyeblikkelig 

hjelp tilbudet 

2. Skal ha anledning til å uttale seg om kommunen sine retningslinjer. 

3. Skal bistå kommunen ved nødvendig kompetanseoppbygging for å ivareta 

øyeblikkelig hjelp funksjonen 

4. Skal gjennom sine leger gi råd til kommunene ved behov om behandling av 

enkeltpasienter ved øyeblikkelig hjelp tilbudet.  Supplerende opplysninger av 

betydning for behandling av pasienten skal gis av øvrig helsepersonell. 
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4.2. Kommunen 

1. Skal etablere et øyeblikkelig hjelp døgntilbud i samsvar med krav fra 

Helsedirektoratet og Helse- og omsorgstjenesteloven.  

2. Skal utarbeide retningslinjer for tilbudet som mellom annet omfatter kriterier for 

innleggelse, faglige krav til virksomheten som organisering av lege- og 

sykepleiertjeneste, kontaktinformasjon og fremgangsmåte ved innleggelse. 

3. Skal gi helseforetaket anledning til å uttale seg om innholdet i retningslinjene. 

4. Skal gjøre retningslinjene kjent for fastleger og legevaktleger i nedslagsfeltet og 

for helseforetaket ved samhandlingsavdelingen.  

5. Skal sørge for nødvendig opplæring og vedlikehold av kompetanse hos egne 

medarbeidere  

 

 

 

 

 

 

Dato,                                                                            Dato,  

_______________________                  _______________________    

………………………..  kommune                      Helse Møre og Romsdal HF 
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