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FORORD 
 
  
Erfaringene fra alle landets pasient- og brukerombud har de to siste årene vært et viktig bidrag til 
den årlige stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenestene. Vi oppfordrer ledere og 
ansatte i tjenestene til å lese om de erfaringer pasienter, brukere og pårørende tar opp med pasient- 
og brukerombudet. Vi har forhåpning om at erfaringene presentert i vår årsmelding kan bidra til å 
gjøre tjenestene enda litt bedre. 
 
Første halvdel av 2015 fungerte undertegnede som ombud både for Møre og Romsdal og for Sogn- 
og Fjordane. Erfaringene er at pasientene og brukerne i disse to fylkene kontakter ombudet med de 
samme problemstillinger og utfordringer de står overfor. Fylkene er ganske lik både geografisk og i 
forhold til hvordan helsetjenestene er organisert og fungerer. Med dagens gode 
kommunikasjonsforhold mellom fylkene, tror jeg befolkningen i begge fylkene med stor fordel kunne 
dratt nytte av et bedre og mer effektivt helsetjenestetilbud hvis helseforetakene i disse to fylkene 
utvidet sitt samarbeid på tvers av fylkesgrensene. 
 
Den økonomiske situasjonen for ombudskontoret har i år vært svært anstrengt. Med mål om å 
redusere merforbruk i forhold til budsjett, ble det siste tertial innført stopp med hensyn til innkjøp og 
reiseaktivitet. Dette medførte at vi måtte avvise henvendelser om å reise ut for å møte pasienter og 
pårørende, samt holde foredrag for pasient- og brukergrupper. Som vi skriver i siste kapittel i 
årsmeldingen oppfordrer vi helsemyndighetene om å følge Helsedirektoratets anbefaling i 
evalueringsrapporten av ombudsordning fra 2012 med å styrke ombudsordningen. Pasienter, 
brukere, pårørende og helsetjenesten er ikke tjent med et «skrivebordsombud» som ikke har 
ressurser til å dra ut for å møte pasientene og helsetjenesten. 
 
 
 
 
 
 
 
Kristiansund 29.01.2016 

 
Runar Finvåg 
pasient- og brukerombud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto forside: © Runar Finvåg   
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1. Innledning 
 
Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientenes og brukernes behov, interesser og 
rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. 
 
Ombudets arbeid er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven av 2. juli 1999 kapittel 8. Det er et 
pasient- og brukerombud i hvert fylke. 
 
Pasient- og brukerombudene er administrativt tilknyttet Helsedirektoratet, som har det formelle 
arbeidsgiveransvaret for ombudsordningen. Ombudet utøver sitt faglige virke selvstendig og 
uavhengig. 
 

2. Arbeidsområde og virksomhetsbeskrivelse 

2.1 Arbeidsområde 
Pasient- og brukerombudets arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester og kommunale 
helse- og omsorgstjenester. Selv om arbeidsområdet gjennom pasient- og brukerrettighetsloven er 
avgrenset til offentlige helse- og omsorgstjenester, så mottar ombudet også henvendelser på andre 
områder som for eksempel privat helsetjeneste, NAV og vergemål. 

2.2 Pasient- og brukerombudets mandat og arbeid  
Pasient- og brukerombudets mandat er todelt. På individnivå hjelper vi den enkelte pasient/bruker 
med å få ivaretatt sine behov, interesser og rettssikkerhet. På systemnivå skal vi bidra med å bedre 
kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene. 
 
Pasient- og brukerombudets arbeid kjennetegnes ved: 
 

 Tett og direkte kontakt med pasienter, brukere, pårørende og tjenestesteder 

 Råd, veiledning og informasjon 

 Bistand ved henvendelser og klager 

 Bidrag til bedre kvalitet i helse- og omsorgstjenesten. 

2.3 Om fylket 

 

 
Møre og Romsdal fylke har: 
 

 36 kommuner 

 4 fire sykehus 

 Ca. 261 000 innbyggere 

 Areal på 15 114 m2 



 

 

3. Resultat i forhold til virksomhetens mål  
 
Pasient- og brukerombudskontoret i Møre og Romsdal ligger i Kristiansund og har 4 årsverk: Pasient- 
og brukerombud Runar Finvåg, seniorrådgiver Marianne Glærum, rådgiver Reidun Helgheim Swan og 
førstekonsulent Torill Avnsnes.  
 
I kontorets virksomhetsplan defineres fokusområder, mål, og tiltak. Virksomhetsplanen er et verktøy 
for styring der alle ansatte deltar både i utforming og evaluering. I årsmeldingen gir vi her en kort 
fremstilling av de viktigste områdene i planen. 

3.1 Resultat regnskap i forhold til budsjett 
Budsjett og regnskap for de tre siste årene (tall i hele tusen): 

 2013 2014 2015 

Budsjett 2 926 2 969 2 930 

Regnskap 2 999 2 972 3 086 

 
Regnskapet for 2015 viser et merforbruk på kr. 156 000,- ( 5%) i forhold til budsjett. Merforbruket 
skyldes underbudsjettering av lønnskostnader med ca. kr. 100 000 og at påløpte driftskostnader 
oversteg budsjett med ca. kr 50 000. Budsjettsituasjonen for 2015 har vært utfordrende. For å holde 
budsjett ble det fra september innført både innkjøpsstopp og kutt i reiseaktivitet. Dette medførte 
stopp i tjenestereiser  for å møte pasienter/brukere og tjenestesteder. Det er forventet at 
budsjettsituasjonen også neste år vil være stram.  
 

3.2 Personalforvaltning og Kompetanseutvikling 
For at kontoret kan yte ombudstjenester effektivt og med god kvalitet, er det viktig med god 
personalforvaltning. Kontoret er forholdsvis lite med fire medarbeidere og dermed sårbart med 
hensyn til sykefravær. Sykefraværet i 2015 var på 2,6%. Dette viser at det er et stort arbeidsnærvær 
på kontoret og ansatte opplever at arbeidsmiljøet er godt. Alle ansatte deltar i utforming av 
virksomhetsplan og HMS-plan. 
 
De fleste sakene som kontorets ansatte behandler, omhandler i stor grad pasienter, brukere og 
pårørendes opplevelse av feil og svikt i helse- og omsorgstjenestene. Ikke sjelden forteller disse 
menneskene om fortvilelse, sorg, tillitsbrudd, sinne og tap. Ansatte har god kompetanse og lang 
erfaring med å handtere alle disse historiene, men vi har også fokus på at enkeltsaker og omfanget av 
alle sakene kan berøre den enkelte medarbeider. I 2015 deltok alle ansatte på seminar med tema 
hvordan handtere disse utfordringene. I tillegg ble det gjennomført andre kompetansehevende tiltak, 
men i begrenset omfang på grunn av budsjettsituasjonen. 

3.3 Utadrettet informasjonsvirksomhet 
At pasient- og brukerombudsordningen er kjent i befolkningen er en viktig forutsetning for at 
ombudsordningen skal bli benyttet av de som trenger den. Arbeidet med å gjøre ordningen mer kjent 
skjer i hovedsak gjennom kontakt med den enkelte pasient, bruker og pårørende og 
foredragsvirksomhet hos pasient- og brukerorganisasjoner og helsepersonell. Media og sosiale 
medier er også viktige kanaler for å gjøre ombudsordningen kjent. I 2015 har foredragsvirksomheten 
vært mindre enn tidligere år på grunn av budsjettsituasjonen.  
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4. Nye henvendelser og problemstillinge r 2015

Allehenvendelsertil pasient- ogbrukerombudeneregistreresogkodesfor å analyserehvilke
problemstillingerpasienter ogbrukereoppleveri ulikedeleravtjenestene.

Nyehenvendelserogproblemstillingerfor 2014og2015:
2014 2015

Nyehenvendelser 701 601

Problemstillinger 905* 862*

*Totaltantallproblemstillingeri Sak,ForespørslerogUtenformandat.

Deter ennedgangpåca.14%i antallnyehenvendelserfra 2014til 2015.Årsakentil dette skyldesi
hovedsakmindreaktivitet sistetertial medhensyntil å gjennomføreforedragogmøtermed
pasienter/brukereoghelse- ogomsorgstjenestene.Erfaringsmessigvet vi at foredragsvirksomhet
rundt omkringi fylket medførerøkt antallhenvendelsertil kontoret. Pågrunnavbudsjettsituasjonen
ble foredrags– ogreiseaktivitetensterkt redusertsistetertial.

4.1 Hvilketjenestergjelderproblemstillingene.
Figurenunderviserfordelingavproblemstillingerpåhvilketjenesteri 2015(i prosent).

Fortsatter det spesialisthelsetjenestensomdominereri ombudetsvirksomhet.Overhalvpartenav
problemstillingene(51%)gjelderspesialisthelsetjenesten. Etterat pasient- og
brukerombudsordningenfra 1. september2009ogsåskullegjeldefor de kommunalehelse- og
omsorgstjenestene,harkommunesakeneøkt årlig. For2015er det en reduksjoni andelen
kommunaleproblemstillingersomer gått nedtil 34%(41%i 2014).Dissesakeneer ofte tid- og
ressurskrevendeder saksbehandlerharomfattendekontaktogoppfølgingmedklagerog
tjenestested.

Kategorien«Forespørsler» på11%omhandlerhenvendelserom generellespørsmålom rettigheter
ogklageordninger.Kategorien«Utenformandat»på4%omhandlerforespørslersomliggerutenfor
ombudetsarbeidsområdeeksempelviser dette spørsmålom NAV.Endel pasienterogbrukerehar
sammensatteutfordringerder dehar behovfor hjelpogsåfra NAVi tilleggtil helse- og
omsorgstjenestene.

34%

51%

11% 4%
Kommunalhelse-og
omsorgstjeneste

Spesialisthelsetjeneste

Forespørsler

Utenformandat
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4.2 Problemstillingerfordelt på sykehusog spesialitet
Diagrammetunderviserfordelingavantallproblemstillingerfordelt påsykehus2014og2015.

Diagrammetviserat det er sværtsmåendringeri antall problemstillingerfordelt påsykehusenefra
2014til 2015. Fortsatter det flest problemstillingertilknyttet Ålesundsjukehus,tett fulgt avMolde
sjukehusogKristiansundsjukehus.

Antallproblemstillingerfordelt påspesialiteti spesialisthelsetjenesten:

N� 12

Somtidligereår er det flest problemstillingerknyttet til kirurgiskeinngrep.Detteomhandlerofte
spørsmålom muligsviktogfeilbehandling.I tillegger det forholdsvismangepasienterogpårørende
somkontakterombudetnårdet gjelderbehandlingavpsykiskelidelser. Problemstillingene
omhandlerofte mangelpåinformasjonogmedvirkning,i tilleggtil spørsmålom hvordanklagepå
tvang,medisineringogfeil i journal.

Detre nestekategorieneindremedisin,onkologiognevrologier det ofte spørsmålommuligforsinket
eller feil diagnostisering,ogventingpååfå behandling.Spesieltinnenkreftbehandlingblir vi
kontaktet avpasientersomoppleverat demåvente lengemellomutredning,diagnostiseringog
gjennomføringavulikebehandlingstiltak.Deter innført forløpstidermedfrister for henvisningog
oppstartavbehandling.I dennesammenhenger det viktigat pasientenefår godinformasjonom
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hvordanbehandlingsforløpetskalvære.Mangekreftpasienteri fylket måofte forholdesegtil flere
sykehusi kreftbehandlingen, noesomkrevergodkoordineringoginformasjonsflytmellom
sykehusene.At allekreftpasientenefår enkreftkoordinatorvil væreet viktigtiltak for å sikregode
behandlingsforløp.

Problemstillingeneknyttet til fødselshjelpogkvinnesykdommeromhandlerca.halvparten
komplikasjonerunderfødselogandrehalvpartenkomplikasjonervedgynekologiskbehandling.
Mangeavdissesakeneblir sendtsomklagesaktil Fylkesmanneneller erstatningssaktil Norsk
pasientskadeerstatning.

4.3 Problemstillingerfordelt på tjenesteri kommunene
I 2015varble det registrert291nyeproblemstillingerfordelt påallekommunene.Detteer en
reduksjoni forhold til 2014dadet ble registrert369problemstillinger.

Avdisseomhandletca.en tredjedelde tre størstebykommunenei fylket.Kristiansundkommune
(51),Ålesundkommune(42) ogMoldekommune(29). Deter grunntil å tro at det høyeantallet for
Kristiansundkommunekanforklaresmedat Pasient- ogbrukerombudet er lokaliserti Kristiansund
ogdermedgodtkjent i befolkningeni kommunen.

Detgisikkeenpresentasjonavregistrerte problemstillingerfordelt påalle36kommunenei fylket da
flere kommunerhar sålite antall registreringerat enpresentasjonkanmedføreat kravtil anonymitet
ikkeivaretas.

Antallproblemstillinger fordelt påkommunalehelse- ogomsorgstjenester:

N� 8

Somtidligereår er det flest problemstillingerangåendefastlege.Pasientertar oppproblemermed
manglendeogforsinkedehenvisninger,diagnostisering,medisinering,oguenigi behandlingstiltak.
Nårdet gjeldersykehjemoghelsetjenesteri hjemmeter det i hovedsakpårørendesomkontakter
ombudet.Årsakentil kontaktomhandlermanglendetildelingav tjeneste,klagepåtjenestetilbudet
ogmanglendemedvirkningi utformingavtjenestetilbudet.Flereoppleverat tjenesteneikkeer i tråd
medverdighetsgarantien. Problemstillingerknyttet til legevaktstjenestenomhandleri hovedsakat
pasientenemenersegfeildiagnostisertog ikkefår riktig behandlingogoppfølging.
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4.4 Årsaktil kontakt medombudet
Tabellenunderviseret utvalgavårsakertil kontakt medombudeti 2015. Underpunkt 4.2og4.3er
det gitt enkort fremstillingavhvasomer årsakenetil kontakt fordelt pådeulike
spesialitetene/helsetjenestenei spesialisthelsetjenestenogkommunene.Dennetabellenviseren
oversiktoverårsaktil kontakt totalt for alletjenestene.

Årsaker til kontaktmedombudet2015(antall):

N� 23

Somtidligereår viserstatistikkenat mangepasienterhenvendersegtil ombudetfordi demenerseg
feilbehandlet.Kategoriene«Behandlingstiltak»brukesder pasientenemenersegenten
feilbehandlet,fått komplikasjonerunderbehandlingeneller ikkeoppnåddforventet effekt/resultat
avbehandlingen. «Diagnostisering»omhandlerproblematikkder pasientenmenerat diagnosener
feil eller at diagnosener satt for seint.Mangeavdissesakeneblir oversendttil Fylkesmanneneller til
Norskpasientskadeerstatning.Alvorlighetsgradogomfangvarierermyefra saktil sak.

I «Pasientenshelsetjeneste»oppleverfortsatt mangeat de ikkefår medvirkei valgavbehandling
eller utformingavtjenestetilbud,de får ikketilstrekkeliginformasjon,deoppleverlangventetideller
blir avvist.Endelpasienterhar ogsåspørsmålom hvordande skalgåfrem for å velge
behandlingssted.Pasienterogpårørendefremmerogsåendel spørsmålogproblemstillingerom
journalføring,medisineringoghvordanklagepåavslagom behandlingeller søknadom tjenester.
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5. Fokusområder i 2015 
 
Pasient- og brukerombudene i landet hadde i 2015 spesielt fokus på to hovedområder: Medvirkning 
og Barn og unge med omfattende hjelpebehov. Gjennom året har retten til medvirkning vært spesielt 
fremmet i enkeltsaker og i foredragsvirksomhet. I forhold til Barn og unge med omfattende 
hjelpebehov har vi dette året prioritert disse henvendelsene spesielt.  

5.1 Rett til medvirkning  
Pasientens rett til å medvirke har fått et økt fokus de senere år. Pasienter erfarer i større grad at det 
å bli involvert i egen behandling og å delta i beslutninger vedørende egen helse er naturlig. I mange 
situasjoner er medvirkning fra pasienten avgjørende for å få et godt behandlingsresultat. På tross av 
dette er vi i daglig kontakt med pasienter eller pårørende som opplever å ikke ha fått benyttet sin 
medvirkningsrett i helse- og omsorgstjenesten. 
 
Saker som omhandler mangel på medvirkning omhandler veldig ofte at det også har vært brudd på 
retten til informasjon. Dersom du som pasient eller bruker skal medvirke må du få god informasjon 
om hvilke områder du kan være med å påvirke beslutningene. Slike forhold kan være valg av type 
behandling, medisiner, valg av behandlingssted eller om en ønsker å ta i mot behandling. 
 
Pasienter som har et langvarig tjenestebehov er spesielt sårbare dersom de opplever at avgjørelser 
vedrørende deres dagligliv blir «tatt over hodet deres». I den kommunale helse- og omsorgstjenesten 
ser vi i enkelte saker at pasienten ikke blir tatt med på råd i utforming eller tilrettelegging av deres 
bo- og tjenestetilbud. Disse pasientene kan igjen oppleve at tjenesten eller boforholdene ikke er 
verdige eller oppfyller kravet til forsvarlighet.  
 
 
Eksempel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I vår kontakt med helsepersonell opplever vi at mange har for lite kunnskap om viktige pasient- og 
brukerrettigheter. Pasientene sitter inne med mye viktig erfaring og kunnskap om egen helse og 
hvilken behandling som virker. Helseinstanser som er opptatt av å utvikle god kvalitet i sine tjenester 
må nyttiggjøre seg pasienter og brukeres erfaringer. Pasient- og brukerombudet oppfordrer ledere i 
helsetjenesten til å sikre tilstrekkelig kunnskap blant alle ansatte, slik at pasientene får tilstrekkelig og 
tilpasset informasjon, og blir tatt med på råd når avgjørelser skal tas. 
 
 
 

En eldre pasient hadde et opphold på en korttidsavdeling i en kommune, da helsen hadde 
vært redusert en tid. Pasienten og pårørende fikk beskjed om at vedkommende skulle få 
innvilget sykehjemsplass. Pasienten ble fortvilet, da han ønsket å bo hjemme. Pårørende 
mente også at pasienten skulle få komme hjem igjen. Kommunen mente pasienten hadde et 
omfattende tjenestebehov, og at det var best for alle at han bodde på sykehjemmet. I helse- 
og omsorgstjenesteloven vises det til at i utforming av tjenestetilbudet i kommunen skal 
pasienten ha en sterk grad av medvirkning. I denne saken skulle kommunen først ha forsøkt 
å tilrettelegge for at pasienten kunne bo hjemme, i samråd med pasienten og pårørende. 
Dersom det etter hvert ikke ble mulig å sikre et forsvarlig tilbud i hjemmet, kunne han få 
tilbud om sykehjemsplass senere. 
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5.2 Barn og unge med omfattende hjelpebehov  
En tredjedel av henvendelsene til Pasient- og brukerombudet omhandler kommunale helse- og 
omsorgstjenester. Noen av disse sakene omfatter barn og unge med omfattende hjelpebehov. Her er 
det hovedsakelig pårørende som kontakter ombudet. Pasienten/brukeren kan ha en medfødt lidelse 
eller være påført en skade på grunn av sykdom eller ulykke, som medfører at de har et omfattende 
og sammensatt tjenestebehov. 
 
Et fellestrekk i disse sakene er at de pårørende opplever å ha «kjempet» for sine kjære over flere år 
før de kontakter ombudet. De har med seg både gode og dårlige erfaringer fra møter med 
helsetjenesten. Brukerne mottar ofte hjelp i sitt private hjem, og det krever tålmodighet å skulle 
forholde seg til mange ansatte fra kommunen som går inn og ut av deres bolig. Ofte er de lokale 
forholdene slik at «alle kjenner alle». Personalet er til stede for å gjøre en jobb, og for brukeren 
handler dette om deres privatliv. I dette møtet kan det oppstå flere utfordringer. En skal ivareta 
retten til selvbestemmelse og privatliv, og på den andre siden skal tjenesten gi et forsvarlig og 
omsorgsfullt tilbud. 
 
I flere av sakene vi har jobbet med ser vi at brukeren ikke har fått opprettet individuell plan og 
koordinator. Pårørende forteller at de ikke blir tatt med på råd i viktige avgjørelser, og de opplever at 
tjenesten kan ha mangelfulle rutiner for å sikre at retten til informasjon og medvirkning blir ivaretatt. 
Det kan også være problematisk at brukeren må forholde seg til svært mange forskjellige mennesker 
i sin hverdag, og flere ønsker å få etablert BPA (brukerstyrt personlig assistanse). Summen av disse 
forholdene kan gi brukeren og de pårørende en opplevelse av lite forutsigbarhet, uklare mål og tiltak, 

ANBEFALING: 
Helsetjenestene må sikre at alle medarbeidere har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse for å 
sikre at pasient og brukers rett til informasjon og medvirkning blir ivaretatt. 
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manglende samhandling, og en svekket tillit til tjenesten. De kan oppleve seg mindreverdig og 
oversett, og det bidrar til utrygghet i deres hverdag. I enkelte saker kan det her oppstå situasjoner 
som medfører brudd på forsvarlighetskravet. Tjenesten på sin side mister verdifull kunnskap om hva 
som er viktig for brukeren, og hva som gir best resultater. Et sammensatt tjenestetilbud som er dårlig 
planlagt og koordinert fra kommunens side, kan fort bli et kostbart tjenestetilbud over tid. 
 
Et annet fellestrekk i vårt møte med disse brukerne og deres pårørende er at de gjerne har vegret seg 
for å klage, selv om det åpenbart kunne ha vært på sin plass i enkelte av sakene. Pasient- og 
brukerombudet gir råd, veiledning og bistand om rettigheter og klage- og erstatningsordninger. Vår 
erfaring er at vi ser størst bedring i brukerens situasjon der vi har brukt ressurser på å delta aktivt 
som «brobyggere» for å påvirke til at partene finner gode løsninger sammen. Det kan skje ved at vi 
deltar i ansvarsgruppemøter, eller andre møter hvor begge parter er representert. Sakene kan ofte 
være store og komplekse, og det kan ta tid før disse blir løst. Ombudet ser at dette har vært en 
fornuftig måte å jobbe på, da det ikke er uvanlig at kommunen endrer sine rutiner slik at flere 
brukere med lignende tjenestebehov nyter godt av at den opprinnelige saken ble behandlet grundig. 
Brukeren selv, pårørende og helsepersonell tar med seg viktig erfaring videre som de kan dele med 
andre. 
 

 
   © Zefa/Johnér (illustrasjonsbilde)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANBEFALING: 

 BPA er rettighetsfestet og vi oppfordrer kommunene til å være mer på tilbudssiden med å 
tilby BPA til de brukere som kan dra nytte en slik ordning. 
 

 Kommunene må sørge for å utarbeide Individuell plan til pasienter og brukere med behov 
for langvarige og koordinerte tjenester. Kommunen skal også tilby koordinator til disse 
pasientene og brukerne. 
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5.3 Fra sykehjemsplasser til omsorgsboliger 
Det er en overordnet politisk målsetting at den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal styrkes 
både med kompetanse, bygging av sykehjem og omsorgsboliger og sette «pasienten/brukeren i 
sentrum». Det er også et klart mål at det skal tilrettelegges for styrking av hjemmebaserte tjenester 
slik at pasienter/brukere skal få bo lengst mulig hjemme. 
 
Vi har i tidligere årsmeldinger omtalt våre erfaringer og bekymring angående utvikling i 
institusjonstilbudet til eldre i kommunene. Bekymringen omhandler i stor grad at kommuner legger 
ned sykehjemsplasser på grunn av anstrengt økonomi. Enkelte kommuner har gått for langt i 
nedbyggingen og i Møre og Romsdal fattet Fylkesmannen i 2015 et vedtak overfor en kommune om 
at de ikke oppfylte krav om lovpålagte tjenester i form av tilstrekkelig antall sykehjemsplasser. I 
søken etter å redusere driftsutgifter legger mange kommuner opp til reduksjon av antall 
sykehjemsplasser, med begrunnelse av at mer og mer skal over på hjemmebaserte tjenester. Dette 
vekker bekymring,  spesielt i de tilfeller der reduksjon av plasser bidrar til å stille spørsmål om 
kommunen sikrer et forsvarlig tjenestetilbud. Sett i lys av prognose for befolkningsutvikling og 
fremtidige behov for sykehjemsplasser – som øker betydelig – er dette bekymringsfullt.
 
Et annet aspekt i denne utviklingen er at sykehjemsplasser gjøres om til tilsynelatende liknende 
tilbud med begreper som lett kan forveksles med sykehjem eks. Omsorgssenter, helsehus etc. I 
praksis er dette omsorgsbolig der pasient/bruker blir tildelt tjenester etter behov. Pasientene på et 
sykehjem har helt andre rettigheter enn hvis de bor i en omsorgsbolig eller i egen bolig og får tildelt 
tjenester fra kommunen. På et sykehjem er det krav om legetjeneste, fysioterapitjeneste og 
sykepleietjeneste. Denne problematikken ble også omtalt av landets pasient- og brukerombud i 
høringsuttalelse til regjerings forslag om å rettighetsfeste sykehjemsplass1. 
 

5.4 Pårørende en stadig viktigere ressurs og støttespiller 
Pasient- og brukerombudene får mange henvendelser fra pårørende – og dette er en viktig 
målgruppe for ombudets virksomhet. Pårørende har en viktig rolle overfor pasient/bruker og bidrar 
som en betydelig ressurs i samfunnet. Det er viktig å anerkjenne og styrke pårørendes rolle og 
innsats ytterliggere fremover. Den uformelle omsorgen er om lag på samme størrelse (ca 100 000 
årsverk) som det den offentlige omsorgstjenesten yter. 
 
Pårørende som tar kontakt med ombudet har ofte opplevd frustrasjon og oppgitthet over tjenester 
som skal hjelpe pasient/bruker, og ikke sjelden blir pårørende opplevd som kravstor og pågående. Vi 
ser at i de tilfeller der helse- og omsorgstjenestene tar pårørende på alvor og involverer dem som en 
ressurs, bidrar dette til et godt samarbeid. I tillegg ser vi at en del pårørende med fordel kunne fått 
mer «opptrening» i pårørenderollen – bl.a. oversikt over rettigheter, hvordan tjenestene er 
organisert og fungerer etc.  
 
Det gjøres et svært godt arbeid med pårørendeskoler innen demensomsorg – der også ombudene 
har hatt betydelig bidrag gjennom foredragsvirksomhet. Dette er viktig å videreføre og legge til rette 
for slike skoler også innen andre deler av omsorgstjenestene. Regjeringen sendte i 2015 
høringsforslag om å styrke pårørendestøtten2. Spesielt gjaldt dette kommunenes plikt til å gi 
opplæring, avlastning og økonomisk støtte til pårørende som har en omfattende omsorgsbyrde. I vår 
høringsuttalelse støttet vi regjeringens forslag. 

                                                 
1 Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat- forslag til lovendringer. Rett til opphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister. 
2 Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat – Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (styrket 
pårørendestøtte) 
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5.5 Politiets rolle i helsesaker? 
Vi har inntrykk av at det innen helsesektoren er svært få saker der det foreligger mistanke om 
alvorlige brudd på blant annet helselovgivningen, som blir anmeldt og etterforsket av politiet. 
Straffeparagrafen i helsepersonelloven3 fastholder at helsepersonell som forsettlig eller grovt 
uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av loven, kan straffes med fengsel eller bøter. 
Eksempelvis kan dette være overtredelser som; brudd på taushetsplikt, «snoking» i pasientjournal, 
rusmisbruk, innlede seksuelt forhold til pasient og alvorlige brudd på å gi forsvarlig behandling. I 
tillegg kan virksomheter (eksempelvis kommuner og helseforetak) gis foretaksstraff i form av bøter 
eller fradømmes rett til å utøve virksomhet. Tilsynsmyndighetene kan gi administrative reaksjoner 
overfor helsepersonell i form av advarsler og tilbakekallelse, suspensjon eller begrensninger i 
autorisasjon/lisens/godkjenning. 
 
Ariansonutvalget4 har i sin utredning omtalt dette og bemerket at tilsynsmyndighetene anmelder 
veldig få saker. Vårt inntrykk er i tillegg at av de få sakene som blir anmeldt, er det forholdsvis mange 
saker som blir henlagt av politiet. Hva som er årsaken til dette synes vi det er betimelig å stille 
spørsmål ved.  Ariansonutvalget har i utredningen bemerket at det ser ut til å være både usikkerhet 
og ulik praksis mellom politidistrikt hvordan de behandler helsesaker, og kompetansen i 
politidistriktene er svært ulik. Det er ikke mange saker med denne type problematikk som havner hos 
ombudet. Likevel har det vært noen få saker med forholdsvis klare indikasjoner på at det var begått 
alvorlige lovbrudd, og de fleste endte med henleggelse. 
 
For å avdekke mulige alvorlige brudd på helselovgivningen, er man avhengig av at pasienter, 
pårørende og helsepersonell varsler om alvorlige forhold. Pasient- og brukerombudene og andre 
klageinstanser har over flere år signalisert at det sannsynligvis er store mørketall angående klage på 
helse- og omsorgstjenesten. Det samme gjelder nok å klage på de mest alvorlige hendelsene. 
Terskelen for å anmelde er sannsynligvis enda høyere. 
 
I de få sakene der vi har bistått pasienter som har klaget på alvorlige forhold i helsetjenesten og der 
tilsynsmyndighetene har anmeldt forholdet, er sakene i hovedsak henlagt fra politiets side. 
Pasientenes opplevelser i forhold til dette er at de ofte stiller seg uforstående til avgjørelsen og 
tilliten til både helsevesen og påtalemyndigheter svekkes. 
 
 
 
 
 
 
 

5.6 De «gode» møtene 
Pasient- og brukerombudets oppgaver omhandler i stor grad å gi råd, veiledning og bistå pasienter og 
brukere slik at de får ivaretatt sine rettigheter og interesser. I en del saker ser vi det som både 
nødvendig og hensiktsmessig å delta i møter mellom pasient/pårørende og helsetjenesten. Ikke 
sjelden er det i disse sakene et allerede ganske høyt konfliktnivå eller at en behandling har medført 
alvorlige komplikasjoner eller skader. 
 
I disse møtene har vi en bevisst nøytral og uavhengig rolle, og opptrer ikke som pasientens 
«advokat». Vi prøver å medvirke til at samtalen mellom partene blir konstruktiv og bidra til at forhold 
som pasienten ønsker mer informasjon om blir tilstrekkelig belyst. I tillegg til at pasient/bruker skal få 

                                                 
3 Lov om Helsepersonell m.v. §67 Straff 
4 NOU 2015:11 Med åpne kort – Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og 
omsorgstjenestene 

ANBEFALING: 
Pasient- og brukerombudet støtter Ariansonutvalgets anbefaling om å øke helsekompetansen hos 
Kripos, og som i mer systematisk bør trekkes inn i helsesaker. 
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tydeliggjort sine behov og rettigheter, er et av hovedmålene med disse møtene å gjenopprette tillit 
mellom pasient og tjenesteyter. I planleggingen av disse møtene er vi også opptatt av at 
rammevilkårene for møtet er gode og at de riktige personer fra helsetjenesten deltar. En viktig 
suksessfaktor er at ledelsen for tjenesten deltar i møtet. 
 
Vi får tilbakemeldinger fra både pasienter/pårørende og helsetjenesten om deres opplevelse av gode 
møter og at vi bidrar på en konstruktiv og konfliktdempende måte. En del pasienter gir også 
tilbakemelding om at de endelig er blitt tatt på alvor av helsetjenesten etter et slikt møte. Dette er 
gode tilbakemeldinger for oss og gir en bekreftelse på at vi har en nyttig funksjon ikke bare for den 
enkelte pasient og bruker, men også for helsetjenesten. 
 
De fylkesvise Pasient- og brukerombudskontorene i landet har i gjennomsnitt 3-4 ansatte. Å 
forberede og delta i møter mellom pasient/bruker og tjenesteyter kan både være tid- og 
ressurskrevende. I vårt fylke har vi fire sjukehus og 36 kommuner vi skal dekke. Dette medfører at 
reiseavstanden for å delta i møter kan være lang og tidkrevende. På grunn av begrenset 
ressurstilgang må vi derfor gjøre strenge prioriteringer i forhold til hvilke møter vi kan delta i. Vi tror 
at langt flere brukere og også helsetjenesten kunne hatt nytte av at ombudet i langt større grad 
deltok i møter mellom partene der samarbeidet har låst seg og konfliktnivået er høyt. Med dagens 
begrensede ressurser er ikke dette mulig. Helsedirektoratet gjennomførte i 2012 en evaluering av 
ombudsordningen5 og foreslo en betydelig ressursøkning uten at det er gjennomført. 
 
 

 
© Corbis/Johnér (illustrasjonsbilde)  
 
 

 
  

                                                 
5 Helsedirektoratets rapport (oktober 2012) «Beskrivelse av pasient- og brukerombudsordningen og evaluering 
av utvidelsen av ordningen) 

ANBEFALING: 
Helsemyndighetene bør følge opp Helsedirektoratets anbefalinger om styrking av pasient- og 
brukerombudsordning jf. evalueringsrapporten av 2012. 
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6. Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 8. Pasient- og brukerombud  

§ 8-1. Formål  

       Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og 
rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og 
for å bedre kvaliteten i disse tjenestene.  
 

§ 8-2. Arbeidsområde og ansvar for ordningen  

       Staten skal sørge for at det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke. Pasient- og brukerombudets 
arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester.  

       Ombudet skal utføre sin virksomhet selvstendig og uavhengig.  

§ 8-3. Rett til å henvende seg til pasient- og brukerombudet  

       Pasient- og brukerombudet kan ta saker som gjelder forhold i den statlige spesialisthelsetjenesten og den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten, opp til behandling enten på grunnlag av en muntlig eller skriftlig 
henvendelse eller av eget tiltak.  

       Enhver kan henvende seg til pasient- og brukerombudet og be om at en sak tas opp til behandling. Den som 
henvender seg til pasient- og brukerombudet, har rett til å være anonym.  

§ 8-4. Behandling av henvendelser  

       Pasient- og brukerombudet avgjør selv om en henvendelse gir tilstrekkelig grunn til å ta en sak opp til 
behandling. Dersom pasient- og brukerombudet ikke tar saken opp til behandling, skal den som har henvendt 
seg gis underretning og en kort begrunnelse for dette.  

§ 8-5. Pasient- og brukerombudets rett til å få opplysninger  

       Offentlige myndigheter og andre organer som utfører tjenester for forvaltningen, skal gi ombudet de 
opplysninger som trengs for å utføre ombudets oppgaver. Reglene i tvisteloven kapittel 22 får tilsvarende 
anvendelse for ombudets rett til å kreve opplysninger.  

§ 8-6. Pasient- og brukerombudets adgang til helse- og omsorgstjenestens lokaler  

       Pasient- og brukerombudet skal ha fri adgang til alle lokaler hvor det ytes statlige spesialisthelsetjenester 
og kommunale helse- og omsorgstjenester.  

§ 8-7. Pasient- og brukerombudets oppgaver  

       Pasient- og brukerombudet skal i rimelig utstrekning gi den som ber om det informasjon, råd og veileding 
om forhold som hører under ombudets arbeidsområde.  

       Pasient- og brukerombudet skal gi den som har henvendt seg til ombudet, underretning om resultatet av 
sin behandling av en sak og en kort begrunnelse for resultatet.  

       Pasient- og brukerombudet har rett til å uttale sin mening om forhold som hører under ombudets 
arbeidsområde, og til å foreslå konkrete tiltak til forbedringer. Pasient- og brukerombudet bestemmer selv 
hvem uttalelsene skal rettes til. Uttalelsene er ikke bindende.  

       Pasient- og brukerombudet skal underrette tilsynsmyndighetene om tilstander som det er påkrevet at disse 
følger opp.  

       Pasient- og brukerombudet skal sørge for å gjøre ordningen kjent.  

§ 8-8. Forskrifter  

       Departementet kan gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene om pasient- og 
brukerombud. 
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© Torill Avnsnes 
 
 
 
 
 
  

Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal 

 
  Adresse: Astrupsgate 9, 6509 Kristiansund 

  Telefon: 715 70 900 

  E-post:  mr@pobo.no 

  Hjemmeside:  www.pasientogbrukerombudet.no 



Til kommunene i Møre og Romsdal
Vedlagt følger årsmelding 2015 fra Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal.

Vi ber om at årsmeldingen legges frem for kommunens Eldreråd, Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, Helse- og omsorg/sosialutvalg og Kommunestyret.

I tillegg mener vi at årsmeldingen kan være nyttig lesning for kommunens øverste ledelse og mellomledere 
og ansatte i kommunens helse- og omsorgstjeneste.

God lesning.

Vennlig hilsen

Runar Finvåg
pasient- og brukerombud

Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal
Astrupsgate 9
6509 Kristiansund N
Tlf. 71 57 09 00

Side 1 av 1
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Årsmelding 2015 

Interkommunal barneverntjeneste Nesset 

 

 

 
Barneverntjenesten flyttet 1. februar 2015 inn i andre lokaler ved Nav Sunndal. Dette ble en 

klar forbedring sikkerhetsmessig og i forhold til inneklima. Helse- og barneverntjenesten er 

dermed ikke lengre samlet i samme bygg, noe som klart er et minus, likeså er det ikke heldig at 

fortsatt flere må dele kontor. Etter utbygging/ utbedring ved legesenteret vil barneverntjenesten 

komme tilbake, og dermed vil hele tjenesten bli i samme hus. 
 

 

Mål:   Interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll:  

           God hjelp til brukere, rapportert gjennom målbare indikatorer 
 

 

Tiltak - Rapport 

1. Rapportere fristoversittelser ved siste rapportering til fylkesmannen (pr.30.06 og 

31.12)                                                                                                                         

Rapport: Pr. 31.12.15 – Nesset 28,57 %, Sunndal 10,71 og ingen fristoversittelser i 

Tingvoll. I de sakene det er fristoversittelse har omsorgssituasjonen vært avklart, så 

det har ikke gått utover barnas liv og helse.   

 

2. Rapportere antall nye meldinger til barnevernet (pr. 30.06 og 31.12). Gjelder 

meldinger i ikke aktive saker.                                                                               

Rapport: Rapportering til fylkesmannen pr. 31.12.15 viser: Det interkommunale 

barnevernet har mottatt 10 bekymringsmeldinger i Nesset kommune 2015 (2014 – 

18 meldinger, 2013 – 22 meldinger), 58 meldinger i Sunndal kommune i 2015 (2014 

– 57 meldinger, 2013 – 78 meldinger) og 24 meldinger i Tingvoll kommune i 2015 

(2014 – 18 meldinger, 2013 – 23 meldinger). Totalt for den interkommunale 

barneverntjenesten, 92 bekymringsmeldinger i 2015. (2014, totalt 93 meldinger, 

2013, totalt 123 meldinger).  Barneverntjenesten opplever et stort trykk når det 

gjelder å undersøke bekymringsmeldinger som kommer inn. I tillegg kommer 

bekymringsmeldinger i saker hvor barnevernet alt er inne med tiltak, noe som betyr 

at det reelle antallet bekymringsmeldinger er større enn hva dette bildet viser. Det er 

ikke uvanlig at det kommer inn bekymringsmeldinger i saker hvor en alt er inne med 

tiltak, men disse er ikke med i statistikken over meldinger.  

 

3. Rapportere antall barn på tiltak i og utenfor familien (pr. 30.06 og 31.12) 

          Rapport: Pr. 31.12.15 – 14 barn på hjelpetiltak i Nesset, 54 barn 

på hjelpetiltak i Sunndal og 38 barn på hjelpetiltak i Tingvoll. Totalt for tjenesten 92 

barn på hjelpetiltak og 13 barn under omsorg (skiller ikke på kommunene her pga. 

små tall og dermed hensynet til anonymitet) 

 

4. Sykefravær – målsetting om sykefravær under 8 %. 

Rapport: Samlet fravær for barneverntjenesten for 2015 er 14 %. Dersom to 

langtidssykefravær ved barnevernet ikke regnes med i statistikken, ligger fraværet 

på 6,7 %. Barnevernet har klart å rekruttere vikar i lengre sykefravær i 2015. 



 

5. Satsningsområder 2015 

  - Kvalitativ gode tiltaksplaner til alle barn 

   Rapport: Godt i gang med målsetningen om at alle barn skal ha tiltaksplan, og at de  

    evalueres. 

                - Oppfølging av barn i fosterhjem 

    Rapport: Eget team som jobber med oppfølging av barn i fosterhjem skal bidra til å  

    sikre god oppfølging av disse barna, full måloppnåelse når det gjelder egne barn  

    under omsorg. Ikke måloppnåelse når det gjelder tilsynsbarn. Vansker med å  

    rekruttere og sikre kontinuitet i oppdragstakere som skal føre tilsyn. 

               - Forebyggende arbeid 

                Rapport: Prioriteres samarbeid med andre instanser som har med barn og deres 

     familier, med faste kontaktpersoner knyttet mot de ulike instansene. Oppstart av  

    faste samarbeidsmøter med skolene i Sunndal fra høsten 2015, da dette ikke har  

    vært på plass ved alle skolene tidligere.  

 

    Måloppnåelse: Barnevernleder vurderer at det er god måloppnåelse. 
 

 

 

 

 

Barnevernstjenesten 

 

 

Nesset 

2014 

 

Ting- 

voll 

2014 

 

Sunn- 

dal  

2014 

 

*Komm.- 

gruppe 12 

2014 

 

Norge 

u/Oslo 

2014 

Prioritering                                              

Netto driftsutgifter pr. innbygger 0-17 år * 

 

 

 

4 090 

 

 

10 233 

 

 

4 672 

 

 

9 127 

 

 

7 986 

Dekningsgrad 

Andel barnevernstiltak pr. innbygger 0-17 år** 

 

3,5 

 

     8,6 

 

      5,4 

 

 

 

 

 

     4,8 

Produktivitet/enhetskostnader 

Brutto driftsutg. pr.barn m. tiltak i fam.….. 

Brutto driftsutg. pr.barn m. tiltak utenfor fam. 

 

 

…… 

…… 

 

33 189 

222 600 

 

32 831 

504 714 

 

…… 

… 

 

33 460 

…. 

 

Andre nøkkeltall 

Andel m/utarbeidet plan pr. barn m/tiltak …. 

Andel undersøk. med behandl.tid innen 3 mnd 

Stillinger m/fagutd. pr. 1.000 innb. 0-17 år … 

 

      100 

100 

3,9 

 

92 

87 

4,2 

 

96 

87 

3,6 

 

…. 

67 

4,7 

 

82 

78 

4,1 
 

*Gjennomsnittstall for alle tre kommunene: kr. 6.331,- 

**Gjennomsnittstall for dekningsgrad for alle tre kommunene: 5,8 

 

 

 

 

 



Økonomi 

 

Årsoppgjør 2015 Nesset 

Ansvar 3250, funk. 2440 + 2510 (adm.utg. + hjemmekonsulent)         kr. 1.405.658,- 

Ansvar 3251, funk. 2440 (advokat, sakkyndig)                                     kr.     56.267,- 

Ansvar 3251, funk. 2510 (tiltak i hjemmet)                                           kr.     33.458,- 

Ansvar 3251, funk. 2520 (tiltak utenfor hjemmet)                                 kr.   724.522,- 

Samlet forbruk i 2015                                                                          kr. 2. 219.905,- 

 

 

Kommentarer. 

Nessets budsjett for 2015 er på kr. 2.779.857,-.  

Regnskapet for barnevernet viser et samlet forbruk for Nesset i 2015 på kr. 2.219.905,- med 

følgende fordeling: Ansvar 3250: kr. 1.405.658,-   

           Ansvar 3251(tiltak Nesset) kr.   814.247,-. 

Samlet forbruk ligger godt innenfor budsjettet for 2015 med kr. 559.952,-. 

 

 

 

 

 

 

Sunndalsøra 15.02.2016 

 

 

Kari Thesen Korsnes                                  Marianne Romfo 

helsesjef                                                       barnevernleder 



Vi ber om at rapporten videreformidles til aktuelle mottakere.
---------------------

Vedlagt ligger sluttrapport fra nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen. Det 
nasjonale nettverket ble etablert for perioden 2012- 2015, med bakgrunn i en avtale mellom Helse- og 
omsorgsdepartementet og KS. Avtalen hadde som mål at samhandlingsreformen skulle gjennomføres i et 
nært samarbeid mellom stat og kommunesektor som likeverdige parter, slik at målene i reformen skulle 
oppnås.

Det nasjonale nettverket har hatt som mandat å gi informasjon, råd og veiledning knyttet til gjennomføring 
av samhandlingsreformen til kommunesektor, spesialisthelsetjeneste og andre aktuelle aktører. Nettverket 
har bestått av representanter fra KS sentralt og regionalt, fra ulike kommuner, fra de fire regionale 
helseforetakene, fylkesmennene og aktuelle departement og direktorat. 

Nettverkets sluttrapport bygger på kunnskap som er kommet frem gjennom nettverkets arbeid og peker på 
gjenstående utfordringer knyttet til å nå samhandlingsreformens mål om bedre folkehelse, økt kvalitet på 
helsetjenester og bærekraft. Rapporten gir råd om hva som bør gjøres for å sikre en videre utvikling for å nå 
disse målene - og derigjennom realisere pasientenes helsetjeneste.

På vegne av Tor Åm, prosjektdirektør.

Med vennlig hilsen

Marit Hovde Syltebø
Ass.direktør

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkeshuset, 6404 Molde

Mobil: 918 02 225
E-post: marit.hovde.syltebo@fylkesmannen.no
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Oppsummering 
Nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen peker i denne 

sluttrapporten på en rekke tiltak som bør vurderes for å nå målene i 
samhandlingsreformen om bedre folkehelse og bærekraftige, koordinerte 

helsetjenester av god kvalitet.   
 
Nettverket gir følgende overordnede råd for å nå målene i reformen: 

 

1. Folkehelse må sees tettere opp mot miljø og bærekraft, og kommuner må 

sikres tilgang til spesialisthelsetjenestens kunnskap innen forebygging og 
folkehelse. 

 
2. Skal kommunene kunne ta ansvar for en større del av de samlede helse- 

og omsorgstjenestene må finansiering av tjenestene være i tråd med 

oppgaveoverføringen og det må etableres insentiv for at kommunene skal 
overta oppgaver fra sykehusene.   

 
3. Spesialisthelsetjenesten må samarbeide tettere med kommunene for å 

sikre rett pasient på rett sted til rett tid, ved å bygge opp desentraliserte 

og ambulante tjenester som støtter opp under kommunale tjenester.   
 

4. Kommuner og sykehus må utvikle helhetlige pasientforløp fra hjem til 
hjem der også allmennlegetjenester og akuttilbud i kommunene er 
integrert.  

 
5. Kommuner og spesialisthelsetjeneste bør samarbeide om 

brukermedvirkning for å bygge «Pasientenes helsetjeneste» og ta i bruk 
brukerundersøkelser på tvers av nivåene. 
 

6. Ledere på alle nivå må bevisst arbeide med kultur, holdninger, 
kompetansebygging og rekruttering for å sikre oppfølging av målene i 

samhandlingsreformen. 
 

7. Det bør innføres felles IKT-systemer som letter utvekslingen av 

pasientinformasjon på tvers av nivåene.  
 

8. Sykehus og kommuner bør ha likelydende lovkrav til gjensidig 
veiledningsplikt, utdanning og forskning. 

 
9. Kommunene bør etablere overordnede strukturer som gjør det mulig for 

den enkelte kommune å ta ansvar for forskning.  

 
10.Utdanningssektoren må i dialog med kommunene og 

spesialisthelsetjenesten sikre at innholdet i grunn- og videreutdanningene 
er i tråd med praksisfeltets behov. 
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Innledning 

I St. meld. Nr. 47 (2008 – 2009) Samhandlingsreformen beskrev regjeringen 

følgende hovedutfordringer: Helsetjenestene preges av for liten innsats for å 
begrense og forebygge sykdom, pasientenes behov for helhetlige og koordinerte 

tjenester besvares ikke godt nok og demografisk utvikling og endring i 
sykdomsbildet betyr at vi må endre måten vi yter helsetjenester på. 

I Meld.St. 16 (2010 – 2011) Nasjonal helse og omsorgsplan konkretiserte 

regjeringen hvordan man ville møte utfordringene gjennom en rekke juridiske, 
økonomiske, faglige og organisatoriske virkemidler. I sum skulle virkemidlene 

bidra til en nødvendig kursendring for kommuner, sykehus og 
utdanningssituasjoner. Målet for samhandlingsreformen ble beskrevet som bedre 
folkehelse og bærekraftige, koordinerte helsetjenester av god kvalitet. 

Reformen ble beskrevet som en retningsreform der man løpende måtte evaluere 
virkemidlene opp mot målsettingene. Med dette som bakgrunn inngikk KS og 

Helse- og omsorgsdepartementet i 2011 en avtale som blant annet beskrev 
etableringen av et nasjonalt nettverk for implementering av 
samhandlingsreformen for perioden 2012 – 2015. 

Det nasjonale nettverket har hatt som mandat å gi informasjon, råd og 
veiledning knyttet til gjennomføring av reformen til kommunesektor og 

spesialisthelsetjeneste. Nettverket har bestått av representanter fra KS sentralt 
og regionalt, fra ulike kommuner, fra de fire regionale helseforetakene, 
fylkesmennene og aktuelle departement og direktorat. Nettverkets medlemmer 

har møttes en hel arbeidsdag ca. 1 gang hver måned i perioden høsten 2011 – 
høsten 2015. Medlemmene har hver for seg deltatt på en rekke kurs og 

konferanser samt hatt møter med aktuelle aktører. 

I 2015 har regjeringen lagt fram en rekke nye stortingsmeldinger som 
folkehelsemeldingen, primærhelsemeldingen og nasjonal helse- og sykehusplan. 

Disse meldingene beskriver virkemidler som skal bidra til å realisere pasientenes 
helsetjeneste, med økt brukermedvirkning og sammenhengende og koordinerte 

tjenester – i overenstemmelse med målene i samhandlingsreformen.  

Endringer i oljenæringen og flyktningsituasjonen i Europa, medfører at behovet 

for endring og omstilling i helsetjenestene er større enn noensinne.  

Denne sluttrapporten bygger på nettverkets statusrapport fra 2014 og kunnskap 
som er kommet frem gjennom nettverkets arbeid i perioden 2011 – 2015. 

Rapporten peker på gjenstående utfordringer knyttet til å nå 
samhandlingsreformens mål om folkehelse, kvalitet på helsetjenester og 

bærekraft og gir råd om hva som bør gjøres for å sikre en videre utvikling for å 
nå disse målene - og derigjennom realisere pasientenes helsetjeneste. 
 

Trondheim 18. desember 2015 
 

 
Tor Åm
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Helsefremmende og forebyggende arbeid 

Folkehelsesatsingen 
 
Utvikling i folkehelse er tett knyttet til politikk og velferdsutvikling. Ny lovgivning 

fra 2012 styrket kommunenes, sykehusenes og statens ansvar for forebygging 
og helsefremmende arbeid i alle samfunnssektorer. Den forskningsbaserte 

evalueringen av samhandlingsreformen viser at folkehelse er kommet høyere på 
dagsorden enn tidligere, men at effektene eventuelt først vil vises på lengre sikt. 
Nettverket har registrert at mål om økt satsing på folkehelse oppleves som 

nødvendig og riktig i kommunene.   
 

Utfordringer 

 Folkehelse sees ikke i tilstrekkelig grad som et sektorovergripende ansvar 
 Kommunene mangler analysekompetanse for strategisk planlegging og 

prioritering knyttet til folkehelse 
 Det mangler økonomiske insentiver for å prioritere folkehelsearbeidet 

høyere 
 Utfordringer blant barn og unge kommer til syne gjennom høyt frafall i 

videregående skole (Norge har vesentlig høyere frafall enn gjennomsnittet 

OECD-landene)  
 

 
Råd fra nettverket 

1. Folkehelse må sees tettere opp mot miljø og bærekraft for å sikre 
tverrsektoriell ressursinnsats 

1. Kompetanse og kunnskap om folkehelsearbeid må i større grad inn i 

grunnutdanninger  
2. Det bør etableres læringsnettverk med deltakere fra kommuner, sykehus 

og utdanningsinstitusjoner for å utvikle bedre kunnskapsgrunnlag for 
administrative og politiske beslutninger 

3. Det bør utvikles økonomiske insentiver for å øke innsatsen, for eksempel 

en opptrappingsplan for folkehelse 
4. Det bør sikres en tverrfaglig kjennskap til og oppslutning om 

direktoratenes felles satsning på «Samarbeid om bedre koordinerte 
tjenester for utsatte barn og unge under 24 år», også kalt 0-24 
samarbeidet 
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Forebyggende helsetjenester 
 
Helsetjenestene skal ikke bare behandle syke, men også forebygge sykdom. 

Gode forebyggende helsetjenester er en forutsetning for å lykkes med reformens 
mål, og NCD-strategien (2013- 2017) vektlegger arbeidet med både primær – og 
sekundærforebyggende tiltak i helsetjenesten. Så langt er det etablert mer enn 

220 frisklivssentraler i Norge, for blant annet å kunne gi råd og veiledning 
knyttet til ernæring, fysisk aktivitet og røyk. Noen av disse har også et utvidet 

tilbud knyttet til psykisk helse og rus. 
 
Utfordringer 

 Manglende dokumentasjon av frisklivssentralenes effekt er en utfordring 
med tanke på varig finansiering 

 Det finnes ingen samlet database over forebyggende arbeid i regi av pleie 
og omsorg, fastleger, helsesøstre og andre som kan analyseres og danne 
grunnlag for satsing og prioritering 

 Spesialisthelsetjenestens kunnskap om årsaker og konsekvenser av skader 
og sykdommer er ikke tilgjengeliggjort i stor nok grad 

 Helsestasjon og skolehelsetjeneste er ikke i tilstrekkelig grad prioritert 
lokalt, til tross for statlig styrking 

 Det er manglende kompetanse på å avdekke hjelpebehov både blant barn 

i barnehage og hos eldre mennesker 
 Det har vært lite fokus på forløp som omfatter forebygging 

 Mange forebyggende tiltak gir først effekt etter mange år. Da er det viktig 
at vurderingen av hvilke tiltak man skal iverksette er kunnskapsbasert 
 

Råd fra nettverket 

1. Det må sikres relevante data som synliggjør effekter av forebyggende 

helsearbeid 
2. Det bør etableres strukturer for å hente ut spesialisthelsetjenestens 

kunnskap på systemnivå (for eksempel videreutvikle helseatlas.no og 

andre databaser) 
3. Primærhelsetjenestens og spesialisthelsetjenestens mulighet for å 

forebygge sykdom bør løftes frem 
4. Det må stilles eierkrav til sykehusene om at de i dialog med kommunale 

helse- og omsorgstjenester skal bidra til å dempe behovet for 
helsetjenester  

5. Sykehusene bør kunne bidra med kompetanse innen helsefremmende 

arbeid samt innen primær- og sekundærforebyggende tiltak  
6. Det må etableres en nasjonal opptrappingsplan for forebyggende 

helsetjenester og tjenester med tidlig intervensjon for å dempe 
befolkningens behov for helsetjenester 

7. Det må legges til rette for kompetanseoppbygging i barnehagene for å 

sikre tidlig innsats 
8. Forebyggende hjemmebesøk for eldre bør etableres som standard  

9. NCD-strategien bør brukes i større grad for å koble forebygging, 
behandling og rehabilitering på tvers av nivå  
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Den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 

Innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene er det legevakttjenesten 
som har vært tilgjengelig for øyeblikkelig hjelp 24/7. De øvrige helse- og 

omsorgstjenestene har tradisjonelt vært en «elektiv» tjeneste som man må søke 
om ved behov. Det gis i utstrakt grad 24/7-tjenester innenfor omsorgstjenesten 
men stort sett begrenset til pasienter med vedtak om tjenester.  

Sentralt for lovkravet om kommunale øyeblikkelig hjelp-døgntilbud har vært å 
stimulere til en 24/7-kultur mht vurdering av behov, tildeling av alle typer 

kommunale helse- og omsorgstjenester og å kunne iverksette tjenestetilbudet 
straks når det er behov for dette. Først da vil kommunale helse- og 
omsorgstjenester kunne være reelle alternativ til øyeblikkelig hjelp innleggelse 

på sykehus. 
 

I den forskningsbaserte evalueringen av samhandlingsreformen påpekes at 
pasienter som tidligere ble skrevet ut fra sykehus til hjemmet nå ofte legges inn 
på kommunale korttidsplasser før de kommer hjem og at forløpene på denne 

måten for enkelte pasienter kan ha blitt mer oppstykket enn før. I tillegg pekes 
det på at utfordringen med utskrivningsklare pasienter ikke er løst over alt, at 

antall reinnleggelser kan ha gått opp, at kommunale øyeblikkelig hjelp-senger 
mange steder ikke benyttes og at samarbeidsavtalene kanskje ikke har hatt noen 
særlig effekt.  

 
Erfaringene som er delt i nettverket har gitt et bilde av at samarbeidsavtalene 

bør forenkles, men at avtalene og samarbeidsorganene har bidratt til et bedre 
samarbeid. 
 

 
Utfordringer 

 
 Det er for stort fokus på senger fremfor andre typer kommunale helse- og 

omsorgstjenester når det gjelder kommunens heldøgns akuttilbud som 
alternativ til sykehusinnleggelse. Noen ganger kan for eksempel 
ambulante besøk fra hjemmesykepleien være et godt alternativ til bruk av 

sykehus eller kommunale akutt døgntilbud. 
 Det er lav utnyttelsesgrad av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser 

mange steder 
 Fastlegene oppleves ikke å være en integrert del av helsetjenesten  
 Fastlegeforskriften er ikke i tilstrekkelig grad kjent og tatt i bruk av 

kommunene som er ansvarlig for tjenestene 
 Mange kommuner opplever at de har fått overført oppgaver og krav uten 

at finansieringen har stått i forhold til dette 
 Etter bortfall av kommunal medfinansiering mangler det økonomiske 

virkemidler som stimulerer til å dempe bruken av sykehustjenester 

 Det er fortsatt utskrivningsklare pasienter i norske sykehus som venter på 
et kommunalt tilbud og som forskyver andre pasienter 

 Omsorgsbegrepet oppleves som et altomfattende og diffust begrep 
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Råd fra nettverket  

 
1. Skal kommunene kunne ta ansvar for en større del av de samlede helse- 

og omsorgstjenestene må finansiering av tjenestene være i tråd med 
oppgaveoverføringen og det må etableres insentiv for at kommunene skal 
overta oppgaver fra sykehusene   

2. Kommunale akutt-tilbud i hjemmet bør sidestilles med kommunale akutte 
døgnsenger når kommunene nå får et lovpålagt ansvar for heldøgns 

akuttilbud 
3. Kommuner og sykehus må i samarbeid bidra til at de kommunale akutte 

døgntilbudene avlaster spesialisthelsetjenesten, slik målet med disse 

tilbudene er  
4. Kommuner og sykehus bør legge til rette for gode samarbeidsstrukturer 

mellom fastlegene, kommuner og helseforetak 
5. Det bør utarbeides en veileder for oppfølging av fastlegeforskriften i 

kommunene 

6. Det bør utarbeides en veileder i hvordan man kan sikre gode 
samarbeidsstrukturer mellom fastlegene, kommuner og helseforetak 

7. Praksiskonsulentordningen bør forankres bedre i kommunene 
8. Det bør vurderes å erstatte begrepet helse- og omsorgstjenester med for 

eksempel helse- og velferdstjenester eller kun helsetjenester
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Spesialisthelsetjenesten 
 

Nasjonal helse- og sykehusplan har søkt å legge pasientenes behov til grunn og 
Stortinget får i denne en tydeligere rolle i å fastsette overordnede prinsipper og 

ønsket utvikling. Planen legger opp til oppgavedeling, arbeid i nettverk og 
effektiv bruk av ressursene innen spesialisthelsetjenesten.  
Spesialisthelsetjenesten skal sentralisere det som må sentraliseres og 

desentralisere det som kan. Dette vil få føringer for samhandling både internt og 
eksternt. 

 
Gjennom samhandlingsreformen fikk sykehusene et nytt ansvar for 
helsefremmende og forebyggende arbeid, og det er klare forventninger til at 

spesialisthelsetjenesten skal bidra til at kommunehelsetjenesten skal kunne 
håndtere en større del av det samlede helsetjenestetilbudet. 

 
 
Utfordringer 

 
 Prioritering av tjenester, behandling og forløp på enkeltområder kan gå på 

bekostning av andre pasientgrupper 
 Kompetansen følger ikke pasienten i tilstrekkelig grad ved utskriving fra 

sykehus til kommunehelsetjenesten 

 Ambulant virksomhet er i liten grad finansiert 
 Det er stor variasjon i behandlingstilbud, henvisningspraksis og 

utskrivningspraksis 
 Internhenvisninger og kontroller gjør at spesialisthelsetjenesten selv 

rekrutterer pasienter som kunne vært hjulpet i kommunene 

 
Råd fra nettverket  

 
1. Arbeidet med å gi nasjonale føringer for prioriteringer bør forsterkes 

2. Det må bygges opp forståelse både hos fagfolk og i befolkningen for 
nødvendigheten av overordnet prioritering for å bidra til realistiske 
forventninger til spesialisthelsetjenesten i årene som kommer 

3. Spesialisthelsetjenesten må utvikle tjenester og samarbeide tettere med 
kommunene for å sikre rett pasient på rett sted til rett tid (egenomsorg, 

tilbud i kommunens helse- og omsorgstjeneste eller tjenester på sykehus).  
4. Det må etableres finansieringsordninger for ambulant virksomhet for å 

sikre kompetanseoverføring 

5. Det bør bygges opp desentraliserte tilbud som støtter opp under de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene 

6. Tilgjengelige datakilder bør tas i bruk for «benchmarking» for å sikre rett 
prioritering ved det enkelte sykehus 
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Helhetlige tjenester 
 

Gode helhetlige pasientforløp som beskriver både den kommunale delen av et 
forløp, forløpet i sykehus og overgangene mellom kommunene og 

spesialisthelsetjenesten vil bidra til at pasienter opplever god kvalitet og 
samhandling i tjenestene. Kommuner fra hele landet deltar i læringsnettverk for 
å utvikle gode pasientforløp (HPH), i regi av KS med bistand fra 

Kunnskapssenteret. Sykehusenes arbeid med pakkeforløp og standardiserte 
pasientforløp er en del av de helhetlige pasientforløpene.  

 
Pasientenes helsetjeneste innebærer en ny og myndiggjort pasientrolle i 
helsevesenet, basert på at «ingen avgjørelse skal tas om meg, uten meg». All 

behandling av pasienten skal understøtte pasientens mestring av egen helse. 
Faktisk brukermedvirkning på systemnivå krever at brukerne settes i stand til å 

ha en reell påvirkning ut ifra et systemperspektiv og ikke kun egne erfaringer. 
 
 

Utfordringer 

 Brukers påvirkning på egen behandling er for lite i fokus og det er liten 

grad av brukermedvirkning i pasientforløpene og ellers i tjenestene 
 Pasientforløp i sykehus har hatt fokus på forløpet innad i sykehuset  
 Det er lite eller ingen dialog mellom de ulike brukermedvirknings-organene 

i kommuner og på sykehus 
 Det er uklar ansvars – og oppgavefordeling på rehabiliteringsfeltet, og 

overføring av oppgaver har mange steder skjedd før kommunene har fått 
bygd tilstrekkelig kompetanse og kapasitet 

 Manglende funksjonalitet på IKT er en begrensende faktor i samhandling, 

samtidig som at meldingsutvekslingen fungerer bra 
 Samarbeidsavtalene mellom sykehus og kommuner er omfattende og lite 

kjent  
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Råd fra nettverket 

1. Kommuner og sykehus bør etablere gode helhetlige pasientforløp som 
beskriver tjenestetilbudet både i kommunale helse- og omsorgstjenester, i 

sykehus og i overgangen mellom sykehus og kommune (helhetlige 
pasientforløp fra hjem til hjem) 

2. Helhetlige pasientforløp bør beskrive hvordan pasientsikkerhet, 

brukermedvirkning og rehabilitering skal ivaretas 
3. Det bør utvikles helhetlige pasientforløp innen psykisk helse og rus 

4. Kommuner og spesialisthelsetjeneste bør samarbeide om 
brukermedvirkning for å bygge «Pasientenes helsetjeneste» og ta i bruk 
brukerundersøkelser på tvers av nivåene 

5. Ansvars- og oppgavefordelingen på rehabiliteringsfeltet må avklares, slik 
at veiledning sikres på systemnivå og ikke kun på individnivå 

6. Det bør innføres felles IKT-systemer som letter utveksling av 
pasientinformasjon på tvers av nivåene. «En innbygger, en journal» må 
bety felles journalsystem både for kommunenes helse- og 

omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten 
7. Nasjonale myndigheter bør vurdere en forenkling av lovverket knyttet til 

samarbeidsavtaler mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, slik at 
godkjenningsprosedyrene er differensiert mellom overordet avtale og 

tjenesteavtaler/retningslinjer 
8. Kommuner og sykehus bør videreutvikle arenaene for dialog 
9. Kommuner og spesialisthelsetjeneste bør ha likelydende lovkrav til 

gjensidig veiledningsplikt
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Organisasjon, ledelse og kompetanse 
 

Norsk helsetjeneste består av ca 230 000 årsverk hvor de ansatte skal yte 
tjenester til pasientenes beste. I et samhandlingsperspektiv, er det en utfordring 

at kommunenes helse- og omsorgstjeneste er organisert gjennom autonome 
kommuner, mens spesialisthelsetjenesten er organisert gjennom statlig eierskap. 
Dette krever god kunnskap om hverandres organisasjoner for å sikre god 

samhandling.   
 

Den demografiske utviklingen betyr at både kommunale helse- og 
omsorgstjenester og spesialisthelsetjenestene i årene som kommer må yte flere 
og bedre tjenester med relativt sett færre ansatte. En organisasjonskultur preget 

av heltidsstillinger virker positivt både i fht kvalitet, pasientsikkerhet og 
rekruttering. Effekten av dagens arbeidstidsordninger må vurderes og nye 

arbeidstidsordninger utvikles for å sikre en heltidskultur. Dette vil kreve en større 
innsats nasjonalt.  
 

Utfordringer 

 Prioritering av samhandling står i fare for å bli svekket når 

implementeringsperioden av samhandlingsreformen er slutt 
 Det er store kulturforskjeller mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste 
 Planlegging av tjenestene skjer i liten grad på tvers  

 Siloorganisering vanskeliggjør koordinerte tjenester både internt og 
eksternt 

 En stor andel deltidsansatte i helse- og omsorgstjenesten hemmer 
kontinuitet og kvalitet 

 Det er manglende insitament til å jobbe i team både innad i tjenestene og 

mellom tjenestenivåene 
 

Råd fra nettverket 

1. Ledere på tvers av nivåene må arbeide bevisst med kultur, holdninger, 

kompetansebygging og rekruttering for å sikre oppfølging av målene i 
samhandlingsreformen 

2. Det bør etableres en felles strategisk planleggingsarena mellom kommuner 

og spesialisthelsetjeneste, gjennom for eksempel et årlig strategimøte  
3. Det bør innføres felles lederutvikling/lederutdanning for begge nivå 

4. Gjensidig veiledningsplikt og krav til kunnskapsutveksling bør innføres, da 
kompetansebygging på tvers er avgjørende for videre utvikling  

5. Det må iverksettes en nasjonal satsing for å etablere en heltidskultur i 

helse- og omsorgstjenesten – både i kommuner og sykehus 
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Utdanning, forskning og innovasjon 
 

Forskningsbasert kunnskap er en forutsetning for å kunne møte sentrale 
utfordringer i helse- og omsorgstjenestene i årene som kommer. Dette medfører 

at forskningskompetansen i kommunesektoren må økes, og forskning må inngå 
som en like naturlig del av samfunnsoppdraget til kommunene som hos 
spesialisthelsetjenesten. Forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester 

bør i større grad bli behovsdrevet og kommunene må derfor komme mer i 
førersetet mht hva det skal forskes på. Forskning på kommunale helse- og 

omsorgstjenester bør skje i regi av kommunen eller sammen med kommunen. 
Det bør etableres økonomiske insentiver for forskning i kommunesektoren. 
 

Utdanningstilbudet i universitet og høgskoler må stå i samsvar med og møte 
utfordringene til både kommuner og helseforetak. Dette innebærer at innholdet i 

utdanningene må endres i takt med forventede behov i tjenestene.  
Det må også stimuleres til innovasjon i helsesektoren, gjennom økt kunnskap om 
dette i grunn- og videreutdanninger.

  
Utfordringer 

 Mange kommuner er for små til å jobbe strategisk med utdanning, 
forskning og innovasjon, samtidig som det både er en forventning om og 
et behov for mer forskning i kommunesektoren 

 Høgskolesektoren er i stor grad innrettet mot spesialisthelsetjenestens 
behov og i mindre grad mot kommunesektoren, og dette kan blant annet 

føre til at nyutdannede foretrekker spesialisthelsetjenenesten 
 Det er manglende samhandlingskompetanse hos fagfolk både i 

spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste 

 Innovasjon er i stor grad rettet mot ny teknologi og i mindre grad mot 
effektivisering av tjenestene 

 
Råd fra nettverket 

1. Kommunene bør få ansvar for forskning og utdanning i tjenestene, 
tilsvarende spesialisthelsetjenestens ansvar  

2. For at landets små og store kommuner skal kunne ta et slikt ansvar bør 

kommunene etablere regionale strukturer for forskning og utvikling som 
opererer i tett samarbeid med forsknings- og utdanningssektoren  

3. Det bør utvikles kompetansebaser i kommunene som er knyttet til 
forskning og utvikling (som for eksempel DMS og lignende)  

4. Innholdet i de helsefaglige utdanningene må sikre grunnleggende 

basiskompetanse og endres i takt med forventede behov i tjenestene 
5. Utdanningssektoren må etablere videreutdanninger som er 

praksisrelevante, pasientnære og som har fokus på pasientforløp og 
samhandling 

6. Nødvendig fag- og samhandlingskompetanse må sikres blant ansatte i tett 

samarbeid mellom tjenestene og utdanningssektoren 
7. Dyktige praktikere fra kommunehelsetjenesten må inn i 

utdanningssektoren for å sikre kunnskapsoverføring 
8. Kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner må etablere arenaer der 

man kan utvikle utdanning og forskning i fellesskap 
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Hårstudioet AS  -  Solarium
6460 Eidsvåg

 

Deres ref.: Arkivkoder: Saksbehandler: Dato:
Journalnr.: 0012/16 Rolf Erik Nustad 1.3.2016
Saksnr.: 16/0012 E-post:

Bedrift: Hårstudioet AS  - ren@kystlabprebio.no
solarium Telefon: 92 47 82  92

Hårstudioet AS Solarium  -  Nesset  -  Tilsynsrapport

1.INNLEDNING

1.1 Regelverk

Forskrift om bruk av stråling (Strálevemforskriften), FOR- 2010-10-2_9-1380

1.2 Generelle opplysninger

Dato for tilsynet: Eier av solstudio:
25/2-2016 Hårstudioet  AS
Solstudio: Foretaksnummer:
Hårstudioet As 812070142
Adresse: Telefon:
6460  Eidsvåg 71  23 27  19
Telefon: E-post:
71  23 27  19 trudemit@mail.com

Tilstede/ kontaktperson ved
tilsynet:
Anne Marit Heggem

Tilsyn utført av: Antall solsenger totalt: 1
Rolf Erik Nustad

Type virksomhet(sett kryss):

a. Solstudio
b. Treningssenter

X  c. Annet(F.  eks.:  frisørsalong, hotell etc.): Frisørsalong

AvdelingeriKystIab—PraBlO  AS:  Mosjøen - Brønnøysund  ~  Namsos  -  Fosen  -  Hitra-Frøya  -  Kristiansund  -  Molde  -  Sunnmøre

Telefon 712  50  500  -  www.kyst1ab-prebio.no  -  Org nr. 986 208 933 MVA
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Eventuelle tilleggsopplysninger om solstudio:

Hvilken betjeningsgrad har solstudioet(sett kryss):

1. Betjent (Betjening er tilstede hele tiden og setter solingstiden for kunden)

X  2. Delvis betjentlTilgjengelig betjening, kunden setter solingstiden selv)
3. Ubetjent (Ingen betjening, kunden setter solingstiden selvL

2.  PUNKTER GJENNOMGÅTT  PÅ TILSYNET

1.

2.

3.

4.

men

7.

8.

9.

AvdelingeriKystlab-PreBlO AS: Mosjøen  -  Brønnøysund  -  Namsos  ~  Fosen - Hitra-Fmya  -  Kristiansund  -  Molde  -

Sett kryss

Er virksomheten meldt til Strålevernet
(Evt.meldenummer:

Finnes det merke med spesifikasjoner om tillatte UV-kilder på
hver modell?

(Ekvivalenskodeintervall  +  navn på evt. høytrykkslamgger)
Opplyses kunden om anbefalt solingstid for hver modell)?

Er anbefalte solingstíder korrekt? (Kort tid for første gangs
soling: 5-8 minutter; lik tid uansett hudtype for første gangs
soling ogi løpet av et år)
Finnes det briller lett tilgjengelig(låne/kjøpe)?

. Kan solarienes tidsur stilles i henhold til

solingstidanbefalingene(kort nok tid)?
Finnes det oppslag med advarselstekst og verneregler lett
synlig i  lokalet?

Informeres kunden om 18-års aldergrense(plakat eller annen
måte)?
Kontrolleres kundens alderQaV betjening eller på annen mTéte)?

Telefon 712  50  500  -  www.kysflab-prebio.no  - Org nn 986 208 933 MVA

Ja Nei

XX

X

X

X

Sunnmøre
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Fylles  ut  for hver solseng:

Rom/ ModeIl/fabrikat/
seng gokj.nr eller

meldenr.

1 Ergoline Avantgarde
600  super power

AvdelingeriKysllab-PreBl0 AS: Mosjøen -

Telefon 712 50 500  -  www.kys!iab~prebio.no  -

I<YsTLAB%) pr\e/Bfi

Merking:
UV-type 3,
avd. merke,
ekvivalenskode-
intervall/
høytrykkslamper

UV-type  3
merking:mangler

Avd. merke: mangler

Ekvivalenskode-
intervall: mangler

Ekvivalenskode-
intervalKhentet fra
Strålevernet):

Benk: 21 x 100-R-

(17-22)/(1,9-2,5)

Topp: 26 x 100-R-
(17-22)/(1,9-2,5)

Ansikt: SUN2 T1
400W R7s

Skulder:  7  x 30-0-

(2'3)/(0r8'1lo)

Brønnøysund  -  Namsos  -  Fosen  - Hitra-Frøya  -

Rør og lamper:
Antall og type rør/lamper

og ansiktsfiltre  -
fullstendig angivelse,
inlglggiv ekvivalenskode
på rørene(eks. 100-R-
25/ Zå)
Benk:21  x Ergo/ine Trend
100W  E3

Ekv.kode:100-R-22/2,5 OK

Topp:26  x  Ergoline Trend
1  OOW  E3

Ekv.kode:100-R-22/2,5 OK

Skulder:7  x SD Power  25W

Ekv.kode: Rørene var ikke
merket med ekvivalenskode
Ikke OK

Kristiansund  -  Molde  -  Sunnmøre

Org nr. sae zoa 933 MVA
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3.  KONKLUSJON

3.1  Avvik og anmerkninger
I dette dokumentet defineres avvik som overtredelse av fastsatte krav.
Anmerkning defineres som forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik,
men der ti/synsorganet mener det finnes forbedringspotensíal.

Under følger en oppsummering av avvik og anmerkninger.

Avvik nr. 1: Virksomheten er ikke meldt inn til Strålevernet.
Avvik fra: Forskrift om bruk av stråling(Strålevernforskriften)§ 12 Meldeplikt
Kommentar: Alle virksomheter som tilbyr soling i solarium må melde dette til
Strålevernet. Se:www.nrpa.no for Statens stråleverns elektroniske meldesystem.

Avvik nr.  2:  Solariene var ikke merket med UV-type 3, advarselsmerke og
ekvivalenskodeintervall.
Avvik fra: Forskrift om bruk av stråling(5trålevernforskriften)§ 36 Solarier
Kommentar: Virksomheten plikter å påse at apparat og merking oppfyller
gjeldende krav. Fra og med 1. mai 2014 skal alle solarier også merkes med
ekvivalenskodeintervall. Leverandør av solariet vil kunne være behjelpelig med
dette.

Avvik nr. 3: Anbefalt solingstid, advarselstekst og verneregler var ikke
tilgjengelige for kunden.
Avvik fra: Forskrift om bruk av strålíng(Strålevernforskriften)§ 36 Solarier
Kommentar: Virksomheten plikter å opplyse om anbefalt solingstid, hvem som
ikke bør bruke solarium og verneregler for kunden. Se:www.nrpa.no for
eksempel på informasjonsplakat.

Avvik nr. 4: Lysrørene for skulder var ikke merket med ekvivalenskode.
Avvik fra: Forskrift om bruk av stråling(Strå/evernforskriften)§§ 21 Krav til
strå/ekilder og 36 Solarier
Kommentar: Fra 1. mai 2014 tillater Strålevernet kun at det brukes solarierør
merket med ekvivalenskode. Alle solarierør som produseres i dag, skal ha en
kode stemplet på røret. Denne koden kalles en ekvivalenskode og forteller hvor
sterk UV`jstrålinLgvrøret avgir og hvor stor andel av strålingen som er kortbølget.

' _» >

' 95111115 100W-R

j -' Å;._ I:     
Se eks: H -

AvdelingerlKysliab-PreBIO AS: Mosjøen  -  Brønnøysund  -  Namsos  -  Fosen  -  Hitra-Frøya  -  Kristiansund  -  Molde  -  Sunnmøre

Telefon 712 50 500  -  www.kysflab-prabio.no  -  Org nr: 986 203  933  MVA
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   KYSTLABHW
Vi ønsker skriftlig tilbakemelding når avvik nr. 1 - 4 er lukket. Hvis ikke vi har
mottatt en skriftlig tilbakemelding fra dere innen 8. april  2016, vil vi sende
pålegg om å utbedre avvikene, med varsel om tvangsmulkt.

Videre informasjon finnes i veileder nr 3: «Veileder ti/ so/studioínnehavere og de
som tilbyr  so/ig isolarium» fra Statens Strålevern og på «Strå/evernets
so/arieoversikt».
Se:www.nrpa.no

Tilbakemelding om lukking av avvik kan sendes på e-mail til
ren@kystlabprebio.no, eller i brevs form til Kystlab-PreBIO AS, Eikremsvingen 4,
6422 Molde. Merk "til miljørettet helsevern".

Ta kontakt med undertegnede rådgiver ved eventuelle spørsmål.

  LEGE

2% axadsen H' ' Rolf Erik Nustad
edfortredende kommunelege Rådgiver

esset kommune Kystlab-PreBIO AS

AvdelingerlKystlab-PreBIO AS: Mosjøen  -  Brønnøysund  -  Namsos -  Fosen  -  Hitra-Fmya  -  Kristiansund -  Molde  -  Sunnmøre

Telefon 712 50 500 -www.kysflab-prebio.no  -  Org nn 986 208 933 MVA
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Låven sol og treningssenter

6460 Eidsvåg

__________._g

Deres ref.: Arkivkoder: Saksbehandler: Dato:
Journalnr.: 0011/16 Rolf Erik Nustad 12.3.2014

Saksnr.: 16/0011 E-post:
Bedrift: Låven sol og ren@kystlabprebio.no
treninssenter Telefon: 92 47 82 92

Låven sol og treningssenter - Nesset - Tilsynsrapport

1.INNLEDNING

1.1 Regelverk

Forskrift om bruk av stråling (Strà/evemforskriften), FOR- 2010-10-29-1380

1.2 Generelle opplysninger

Dato for tilsynet: Eier av solstudio:
25/2-2016 Låven sol og treningssenter
Solstudio: Foretaksnummer:
Låven sol og treningssenter 912154343

Adresse: Telefon:
6460 Eidsvåg 915 87 698
Telefon: E-post:
915 87 698 oddmund@gmail.com

Tilstede/ kontaktperson ved
tilsynet:
Oddmund Langset

Tilsyn utført av: Antall solsenger totalt: 2
Rolf Erik Nustad

Type virksomhet(sett kryss):

X a. Solstudio

X b. Treningssenter

c. Annet(F. eks.: frisørsalong, hotell etc.):

AvdelingeriKysllab-PreBlO AS: Mosjøen  -  Brønnøysund  -  Namsos  ~  Fosen  -  Hilra—Fmya  -  Kristiansund - Molde  -  Sunnmøre

Telefon 712 50 500  -  www.kysflab-prebio.no  -  Org nr: 986 208 933 MVA
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Hvilken  betjeningsgrad  har solstudioet(sett kryss):

1. Betgnt (Betjening er tilstede hele tiden og setter solinäqstiden for kunden)

2. Delvis betjent (Tilgjengelig betjening, kunden setter solingstiden selv)
X  3. Ubetjent (Ingen betgling, kunden setter solingstiden selv)

2. PUNKTER  GJENNOMGÅTT PÅ TILSYNET

Sett  kryss Ja Nei
1. Er virksomheten meldt til Strålevernet X

(Evt.meldenummer: J
2. Finnes det merke med spesifikasjoner om tillatte UV-kilder på X

hver modell?
(Ekvivalenskodeintervall  +  navn på evt. høytrykkslamper)

3. Opplyses kunden om anbefalt solingstid for hver modell)? X

4. Er anbefalte solingstider korrekt? (Kort tid for første gangs X
soling: 5-8 minutter; lik tid uansett hudtype for første gangs
soling og i løpet av et år)

5. Finnes det briller lett tilgjengelig(låne/kjøpe)? X
6. Kan solarienes tidsur stilles i henhold til X

solingstidanbefalingene(kort nok tidg
7. Finnes det oppslag med advarselstekst og verneregler lett X

synlig i lokalet?
8. Informeres kunden om 18-års aldergrense(plakat eller annen X

måte)?
9. Kontrolleres kundens alder(av betjening eller på annen måte)? X

~Virksomheten v/ Oddmund Langset har utført kunnskapsprøven
<<Solarieprøven>> 18/11-2015.

AvdelingeriKysflab-PreBlO AS: Mosjøen  -  Brønnøysund  -  Namsos - Fosen  -  Hitra-Frøya  -  Kristiansund  -  Molde  -  Sunnmøre

Telefon  712  50 500  -  www.kysflab-prebio.no  -  Org nr. 986 208  933  MVA
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Fylles ut for hver solseng:

Rom/ Modell/fabrikat]
seng gokj.nr eller

meldenr.

1 Global millennium
53-29 / GL 53-29

2 Ultra Tan Red Savina

Avdelingeri KystIab-PreBIO AS  :  Mosjøen  -

Telefon 712 50 500  -  www.kys!1ab-prebio.no -

KYSTLAB å  på?
Merking:
UV-type 3,
avd. merke,
ekvivalenskode-
intervall/
høytrykkslamper

Benk:
12  x  100-R(20-
27)/(2,6-3,6)

Topp:
12 x  100-R(20-
27)/(2,6-3,6)
+25 x  25—O(9-12)/(3,3-

4,5)

Skulder:

4 x  25—O(9-12)/(3,3-
4,5)

UV-type 3
merking:0K
Adv.merke: OK
Ekvivalenskode-
intervall: OK
Benk:
18  x  100-R(17-

Topp:
20  x 100-R(17-

22)/(2,1-2,9)
+21 x  25—O(9-12)/(3,3-

4,5)

UV-type 3
merking:0K
Adv.merke: OK
Ekvivalenskode-
intervall: OK

Rør og lamper:
Antall og type rør/lamper
og ansiktsfiltre  -
fullstendig angivelse,
inklusiv ekvivalenskode
på rørene(eks. 100-R-
25/ 2,3)

Benk:12  x Sun  T3

Ekv.kode: 100-R-27/3,1 OK

Topp:  12 x Sun  T3
+25  UItraTan OK

Ekv.kode: 100-R-27/3,1
+ 25-O-12/3,9 OK

Skulder:  4  X  UItraTan

Ekv.kode:25-O-12/3,9 ox

Benk:  18  x  U/traTan

Ekv.kode:  100-R-22/2,5 OK

Topp: 20  x  UItraTan
+21  x  UItraTan OK

Ekv.kode:  100-R-22/2,5
+25-O-12/3,9 OK

Brønnøysund  -  Namsos  -  Fosen  -  Hitra-Frøya  -  Kristiansund  -  Molde  -  Sunnmøre

Org nr. 986 208 933 MVA
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3.  KONKLUSJON

3.1  Avvik  og anmerkninger
I  dette dokumentet defineres avvik som overtredelse av fastsatte krav.
Anmerkning defineres som forhold som ikke omfattes av definísjonen for avvik,
men der tilsynsorganet mener det finnes forbedríngspotensial.

Under følger en oppsummering av avvik og anmerkninger.

Avvik nr.  1:  Virksomheten er ikke meldt inn til Strålevernet.
Avvik fra: Forskrift om bruk av stråling(StråIevernforskriften)§ 12 Meldeplikt
Kommentar: Alle virksomheter som tilbyr soling i solarium må melde dette til
Strålevernet. Se:www.nrpa.no for Statens Stråleverns elektroniske
meldesystem.

Vi ønsker skriftlig tilbakemelding når avvik nr. 1 er lukket. Hvis ikke vi har
mottatt en skriftlig tilbakemelding fra dere innen 14. mars  2016, vil vi sende
pålegg om å utbedre avvikene, med varsel om tvangsmulkt.

Videre informasjon finnes i veileder nr 3: «Veileder til solstudioinnehavere og de
som tilbyr soling iso/arium» fra Statens Strålevern og på «Strå/evernets
solarieoversikt».
Se:www.nrpa.no

Tilbakemelding om lukking av avvik kan sendes på e-mail til
ren@kystlabprebio.no, elleri brevs form til Kystlab-PreBIO AS, Eikremsvingen 4,
6422 Molde. Merk ”til miljørettet helsevern".

Ta kontakt med undertegnede rådgiver ved eventuelle spørsmål.

26/4» M5
Rolf Erik Nustad

f dfortredende kommunelege Rådgiver
sset kommune Kystlab-PreBIO AS

Avdelingeri Kysllab-PreBlC) AS: Mosjøen  ~  Brønnøysund  -  Namsos  -  Fosen  -  Hitra-Fmya  -  Kristiansund - Molde  -  Sunnmøre

Telefon 712 50 500 - www.kyst1ab-prebio.no  -  Org nr. 986 208  933  MVA
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Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende 
personer med demens over statsbudsjettet 2016, kapittel 761.62 

Helsedirektoratet viser til mottatt rapportering på tilskudd under tilskuddsordningen til 
etablering og drift av nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens. 
Rapporteringen for 2015 er godkjent og videreført tilskudd til 2016 innvilges. 
 
INNVILGELSE AV TILSKUDD 
Helsedirektoratet innvilger tilskudd over kapittel og post 761.62 på statsbudsjettet for 2016. 
Kommunens tilskuddsbeløp beregnes ut fra antall plasser og antall dager i uken plassene er 
åpne. Disse opplysningene fremkommer i vedlagte fil. Tilskuddet er innvilget ut fra 
tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på tildelingskriterier, forventet måloppnåelse 
og framdriftsplan. Tilskuddet utbetales i løpet av kort tid.   
 
 
VILKÅR FOR TILSKUDDET 
 
Mål, føringer og vilkår 
Forutsetningen for å motta tilskuddet er at dere aksepterer vilkårene i dette brevet, inkludert 
vedlagte standardvilkår. Mangelfull rapportering eller måloppnåelse kan føre til at 
Helsedirektoratet krever tilskuddet tilbakebetalt. Feil bruk og mislighold forfølges rettslig. 
 
Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk, og tilskuddsbeløpet er beregnet ut fra 
gitte kriterier. Beløpet for en plass (definert som 5 dager i uken, 5 timer per dag) for hele 
kalenderåret 2016 er kroner 71 300. Tilskuddsbeløpet til den enkelte kommune vil bli 
beregnet med dette som utgangspunkt. 
 
En del kommuner har i rapporteringsskjema oppgitt flere plasser enn de mottar tilskudd til. 
Dersom dette er plasser opprettet etter 2012 og som faller innenfor vilkårene for 
tilskuddsordningen må det sendes egen søknad om tilskudd for disse.  
 
Tilskuddet skal dekke utgifter knyttet til den daglige driften av dagaktivitetstilbudet. Tilskuddet 
dekker i gjennomsnitt ca. 30 % av kostnadene for etablering og drift av en dagaktvitetsplass.  
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Helsedirektoratet ber om at det i det videre arbeidet legges vekt på følgende:  
 

 Å skape meningsfulle opplevelser og en aktiv hverdag i tråd med innholdet i Rundskriv 
1-5/2007 Aktiv omsorg.  

 Å bygge opp under egenmestring tilpasset den enkeltes funksjonsevne  

 At de som ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge som mulig 

 Å gi nødvendig avlastning for pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon 
 
Tilskuddet kan ikke omdisponeres til andre formål uten skriftlig godkjennelse fra 
Helsedirektoratet.  Hvis kommunen avvikler plasser det her gis tilskudd til, må dette straks 
meddeles Helsedirektoratet. Kommunen må da tilbakebetale en forholdsmessig del av mottatt 
tilskudd.  
 
 
RAPPORTERINGSKRAV 
 
Rapporteringsfrist 
Mottakeren av tilskuddet skal rapportere til Helsedirektoratet på det enkelte års nyopprettede 
plasser og kommunens totale antall dagaktivitetsplasser, senest 20.desember 2016. 
Mottakeren skal også rapportere på det faktiske antall brukere av dagtilbudet per uke, målt i 
løpet av 3. uke i november 2016. Disse opplysningene er nødvendige for å kunne følge mål- og 
resultatoppnåelse.  
 
Utover årlig rapportering kan Helsedirektoratet kreve statusrapportering underveis, samt 
innhente opplysninger i samarbeid med tilskuddsmottaker til bruk i arbeidet med Demensplan 
2020.  
 
Helsedirektoratet anmoder kommunen om å holde innbyggerne orientert om tilbudet som 
bygges opp, blant annet ved å fortløpende legge ut informasjon på egne hjemmesider.  
 
Rapporteringsmal 
Rapporteringsskjema vil være tilgjengelig på våre hjemmesider, www.helsedirektoratet.no. 
Kommunen er selv ansvarlig for å følge med og rapportere innen fristen. 
 
 
KLAGERETT 
I henhold til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel 6 kan 
det ikke klages på avgjørelsen om tilskudd og vilkår i dette brevet ettersom avgjørelsen ikke er 
et enkeltvedtak. 
 
 
ANNET 
 
All korrespondanse skal sendes til dagtilbud@helsedir.no.  
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Vi vil minne om at alle kommuner i 2012 fikk tilsendt en temakoffert om dagaktivitetstilbud. 
Den inneholder diverse materiell til inspirasjon og faglig påfyll. I tillegg har Nasjonal 
kompetansetjeneste for aldring og helse opprettet et eget fagnett hvor en kan dele erfaringer 
og få nyttig informasjon:  www.helsekompetanse.no/fagnett-dagtilbud/  
 
 
 
 
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene! 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Helga Katharina Haug e.f. 
stedfortredende avdelingsdirektør 

Lisa Holm Jervell 
rådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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STANDARDVILKÅR FOR TILSKUDD FRA HELSEDIREKTORATET 

 

Standardvilkårene er i samsvar med lover og regler, herunder Reglement for økonomistyring i 
staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten. 

 
Gi beskjed om endringer 
Helsedirektoratet må ha skriftlig beskjed så fort som mulig om endringer i mottakers adresse, 
kontonummer og kontaktperson. Mottakere uten faste ansatte må informere om ny leder 
og/eller økonomiansvarlig/kasserer.  
 
Tilskudd som ikke skal brukes 
Hvis dere ikke trenger hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten/driften, må ubrukt tilskudd 
tilbakebetales umiddelbart til Helsedirektoratets kontonummer 7694 05 12162, merket med 
kapittel, post og vår referanse 11/7551. Helsedirektoratet skal informeres om tilbakebetaling 
med e-post til tilskudd@helsedir.no merket med vår referanse 11/7551. 
 
Ubrukt tilskudd som ønskes overført 
Tilskuddet er innvilget for dette året. Hvis dere ikke bruker opp hele tilskuddet, kan dere søke 
om overføring til neste år. 
 

1) Hvis dere skal søke om nytt tilskudd for å videreføre arbeidet: 
Tilskudd som dere ikke bruker, kan overføres og inkluderes i neste års tildeling. Dette 
krever en ny fullstendig søknad. Søknadsbeløpet må inkludere både ubrukt tilskudd og 
nytt tilskudd.  
 

2) Hvis nytt tilskudd ikke er aktuelt: 
Tilskudd som dere ikke bruker kan også overføres til neste år, selv om det ikke er 
aktuelt med nytt tilskudd. Dette krever en kortfattet søknad pr brev eller e-post. 
Saksbehandler vurderer behov for ytterligere opplysninger eller en helt ny søknad, før 
overføring kan behandles. Tilskudd kan maksimalt overføres ett år når nytt tilskudd 
ikke er aktuelt.  

 
Klage 
Det står i tilskuddsbrevet om det er klagerett eller ikke på avgjørelsen. Dette følger av 
forvaltningsloven § 28. Eventuell klage skal sendes til Helsedirektoratet. Klagefristen 
er normalt tre uker. Helsedirektoratet vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket. Hvis 
vi ikke endrer vedtaket, sendes klagen til departementet (normalt Helse- og 
omsorgsdepartementet) for endelig avgjørelse. 
 
Generelle vilkår 
Eventuelle investeringer og utstyr som kjøpes inn, regnes som Helsedirektoratets eiendom. 
Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt i tilskuddsbrevet, eller ut over det som 
betraktes som rimelig, kan Helsedirektoratet kreve at mottaker tilbakebetaler verdien når 
prosjektet/aktiviteten/driften er avsluttet.  
Utgifter til reise-, kost- og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ, jf. 
Statens personalhåndbok.  
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Tilsyn eller kontroller 
Rapporter/resultat fra relevante offentlige tilsyn eller kontroller skal sendes inn fortløpende til 
Helsedirektoratet. 
 
Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon 
Helsedirektoratet krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til 
grunn for søknaden eller rapporteringen, skal oppbevares for kontroll i minimum fem år etter 
tilskuddet ble mottatt. 
 
Helsedirektoratets forbeholder seg retten til å kontrollere at tilskuddet brukes etter 
forutsetningene, og skal ha adgang til å undersøke alle dokumenter og steder som vi måtte 
kreve, hos tilskuddsmottaker og deres samarbeidspartnere. Har Helsedirektoratet delegert 
ansvaret for tilskuddsforvaltningen til Fylkesmannen eller Fylkeskommunen, tar vi også 
forbehold om deres rett til kontroll.  
Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd brukes etter forutsetningene, hjemlet i 
Lov om Riksrevisjonen § 12, 2. ledd.  
 
 
 
 
 



Tilskudd til etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende 

personer med demens - Statsb 2016 kap. 761.62

Videreførte plasser på bakgrunn av rapportering for 2015

Kommune
Antall 

plasser

Antall dager 

i uken

Antall hele 

plasser

Tilskudd 

2016

Oppgitt økning i 

rapportering*

ØSTFOLD

Halden 10 5 10 713 000

Halden 8 4 6,4 456 320

Moss 4 5 4 285 200 x

Sarpsborg 52 5 52 3 707 600

Sarpsborg 0 0 0 0

Fredrikstad 12 5 12 855 600

Aremark 2 2 0,8 57 040

Marker 4 4 3,2 228 160

Rømskog 4 1 0,8 57 040

Trøgstad 0 0 0

Spydeberg 8 3 4,8 342 240

Eidsberg 8 5 8 570 400

Skiptvet 12 3 7,2 513 360 x

Rakkestad 5 3 3 213 900 x

Hobøl 7 3 4,2 299 460 x

Hobøl 5 2 2 142 600

AKERSHUS

Vestby 5 5 5 356 500 x

Ås 6 1 1,2 85 560 x

Nesodden 6 3 3,6 256 680 x

Oppegård 30 5 30 2 139 000

Bærum 116 5 116 8 270 800 x

Asker 8 2 3,2 228 160

Aurskog-Høland 6,8 2,5 3,4 242 420

Sørum 7 2 2,8 199 640 x

Fet 24 5 24 1 711 200 x

Rælingen 6 5 6 427 800 x

Enebakk 8 5 8 570 400

Lørenskog 12 5,5 13,2 941 160 x

Skedsmo 18 7 25,2 1 796 760

Skedsmo 7 3 4,2 299 460 x

Nittedal 6 2 2,4 171 120

Nittedal 0 0 0

Gjerdrum 6 5 6 427 800 x

Ullensaker 0 0 0



Nes på Romerike 10 5 10 713 000

Nes på Romerike 8 2 3,2 228 160 x

Eidsvoll 10 4 8 570 400 x

Nannestad 14 5 14 998 200

Hurdal 10 2 4 285 200

OSLO

Bydel Frogner 75 5 75 5 347 500

Bydel Vestre Aker 10 5 10 713 000 x

Bydel Alna 8 4 6,4 456 320

Bydel Stovner 10 5 10 713 000 x

bydel bjerke 20 5 20 1 426 000

Bydel Nordstrand 5,5 5 5,5 392 150

Bydel St.hanshaugen 25 5 25 1 782 500

Bydel Nordre Aker 0 0 0

bydel sagene 11 2 4,4 313 720 x

bydel sagene 4 6 4,8 342 240

bydel ullern 5 2 2 142 600 x

bydel grunerløkka 10 5 10 713 000

bydel gamle oslo 9 5 9 641 700

bydel østensjø 9 3 5,4 385 020

HEDMARK

Kongsvinger 8 5 8 570 400 x

Hamar 8 1 1,6 114 080

Løten 6 1 1,2 85 560

Stange 1 2 0,4 28 520

Eidskog 10 5 10 713 000

Grue 8 3 4,8 342 240

Åsnes 8 3 4,8 342 240

Våler i Hedmark 12 5 12 855 600 x

Elverum 4 5 4 285 200 x

Trysil 3 3 1,8 128 340

Åmot 8 5 8 570 400

Rendalen 6 1 1,2 85 560

Engerdal 10 5 10 713 000

Engerdal 5 1 1 71 300

Tolga 7 2 2,8 199 640

Tynset 6 5 6 427 800

Alvdal 7 5 7 499 100 x

Folldal 1 2 0,4 28 520

Folldal 7 1 1,4 99 820 x

Os i Hedmark 6 2 2,4 171 120

OPPLAND

Lillehammer 20 5 20 1 426 000 x

Lillehammer 10 7 14 998 200

Lillehammer 6 2 2,4 171 120



Gjøvik 20 5 20 1 426 000

Skjåk 2 3 1,2 85 560 x

Skjåk 5 2 2 142 600

Lom 2 1 0,4 28 520 x

Vågå 5 4 4 285 200 x

Nord-Fron 0 0 0 0

Sel 6 2 2,4 171 120

Sør-Fron 4 1 0,8 57 040

Sør-Fron 6 2 2,4 171 120

Ringebu 6 2 2,4 171 120 x

Øyer 8,5 5 8,5 606 050

Gausdal 6 2 2,4 171 120 x

Østre Toten 126 4 100,8 7 187 040

Vestre Toten 9 0,25 0,45 32 090

Jevnaker 8 5 8 570 400

Lunner 13 3 7,8 556 140

Gran 6 5 6 427 800 x

Søndre Land 3 3 1,8 128 340 x

Nordre Land 8 1 1,6 114 080

Sør-Aurdal 6 1 1,2 85 560

Etnedal 8 2 3,2 228 160

Nord-Aurdal 2 5 2 142 600

Øystre Slidre 5 5 5 356 500

Vang 6 2 2,4 171 120

Vang 2 3 1,2 85 560

BUSKERUD

Kongsberg 20 5 20 1 426 000

Ringerike 21 5 21 1 497 300 x

Hole 1 2 0,4 28 520 x

Flå 5 3 3 213 900

Nes i Hallingdal 10 5 12 713 000

Gol 8 4 6,4 456 320 x

Hemsedal 4 5 4 285 200 x

Ål 2 2 0,8 57 040 x

Modum 6 3 3,6 256 680

Øvre Eiker 7 5 7 499 100

Nedre Eiker 15 5 15 1 069 500

Nedre Eiker 10 5 10 713 000

Lier 8 2 3,2 228 160

Røyken 10 2 4 285 200

Røyken 7,2 3 4,32 308 020

Hurum 10 4 8 570 400

Hurum 20 2 8 570 400

Flesberg 2 3 1,2 85 560

Rollag 2 3 1,2 85 560 x

Nore og Uvdal 5 3 3 213 900 x



VESTFOLD

Horten 14 5 14 998 200

Horten 30 5 30 2 139 000

Holmestrand 5 5 5 356 500

Tønsberg 8 5 8 570 400

Sandefjord 10 1 2 142 600 x

Sandefjord 7 5 7 499 100

Sandefjord 4 2 1,6 114 080

Larvik 15 3 9 641 700

Svelvik 6 2 2,4 171 120

Sande i Vestfold 2 5 2 142 600 x

Hof 8 5 8 570 400

Re 14 4,5 12,6 898 380

Andebu 10 5 10 713 000

Nøtterøy 8 3 4,8 342 240

Lardal 6 3 3,6 256 680 x

TELEMARK

Skien 15 5 15 1 069 500

Notodden 6 4 4,8 342 240

Siljan 4 2 1,6 114 080

Siljan 0 0 0

Bamble 8 3 4,8 342 240

Kragerø 18 2 7,2 513 360 x

Kviteseid 8 4 6,4 456 320

AUST-AGDER

Grimstad 39 5 39 2 780 700

Grimstad 6 4 4,8 342 240

Grimstad 1 5 1 71 300

Grimstad 10 4 8 570 400

Grimstad 10 5 10 713 000

Arendal 12 5 12 855 600 x

Tvedestrand 6 4 4,8 342 240 x

Froland 18 3 10,8 770 040

Åmli 4 2 1,6 114 080 x

Iveland 3 3 1,8 128 340

Valle 0 0 0

VEST-AGDER

Kristiansand 22 5 22 1 568 600

Farsund 5 5 5 356 500

Songdalen 4 5 4 285 200

Søgne 10 5 10 713 000 x

Marnardal 3 3 1,8 128 340

Åseral 4 2 1,6 114 080

Audnedal 6 2 2,4 171 120

Lindesnes 10 5 10 713 000



Lyngdal 3 5 3 213 900 x

Hægebostad 8 3 4,8 342 240

Kvinesdal 5 3 3 213 900

Sirdal 4 3 2,4 171 120

ROGALAND

Sandnes 12 5 12 855 600

Sandnes 7 2,5 3,5 249 550

Stavanger 10 5 10 713 000

Stavanger 10 3 6 427 800

Lund 7 5 7 499 100

Hå 5 5 5 356 500

Klepp 10 5 10 713 000

Time 10 5 10 713 000

Sola 3 5 3 213 900 x

Randaberg 8 5 8 570 400 x

Suldal 6 3 3,6 256 680

Sauda 8 4 6,4 456 320

Kvitsøy 5 1 1 71 300

Tysvær 9 5 9 641 700

Vindafjord 5 5 5 356 500 x

HORDALAND

Bergen 16 5 16 1 140 800

Bømlo 10 2 4 285 200

Stord 10 3 6 427 800 x

Fitjar 3 5 3 213 900

Kvinnherad 15 5 15 1 069 500 x

Kvinnherad 5 5 5 356 500

Kvinnherad 2 7 2,8 199 640

Odda 8 3 4,8 342 240

Granvin 3 3 1,8 128 340

Voss 10 3 6 427 800

Voss 5 2 2 142 600

Kvam 12 5 12 855 600

Kvam 10 5 10 713 000

Samnanger 7 1 1,4 99 820

Os i Hordaland 8 3 4,8 342 240 x

Austevoll 10 3 6 427 800

Fjell 5 1 1 71 300

Fjell 10 2 4 285 200

Askøy 12 5 12 855 600

Modalen 10 0,5 1 71 300 x

Osterøy 7 5 7 499 100

Øygarden 8 1 1,6 114 080

Radøy 9 5 9 641 700

Lindås 6 3 3,6 256 680

Austrheim 5 3 3 213 900



Fedje 4 2 1,6 114 080 x

Masfjorden 10 5 10 713 000

SOGN OG FJORDANE

Flora 12 5 12 855 600

Flora 0 0

Flora 0 0

Gulen 2 5 2 142 600 x

Hyllestad 1 5 1 71 300 x

Balestrand 5 2 2 142 600

Leikanger 6 2 2,4 171 120

Sogndal 10 5 10 713 000 x

Lærdal 6 2 2,4 171 120

Askvoll 3 3 1,8 128 340

Fjaler 4 5 4 285 200

Jølster 10 5 10 713 000

Førde 6 5 6 427 800

Naustdal 3 2 1,2 85 560

Selje 4 5 4 285 200

Stryn 5 4 4 285 200

MØRE OG ROMSDAL

Molde 12 1 2,4 171 120

Ålesund 11 5 11 784 300 x

Kristiansund 12 5 12 855 600 x

Vanylven 7 3 4,2 299 460

Sande i Møre og Romsdal 10 5 10 713 000

Ulstein 23 5 23 1 639 900 x

Volda 6 5 6 427 800

Ørsta 10 5 10 713 000

Ørskog 4 3 2,4 171 120

Norddal 6 1 1,2 85 560

Stranda 10 5 10 713 000

Sykkylven 8 2 3,2 228 160

Giske 15 3 9 641 700

Haram 5 1 1 71 300

Haram 6 1 1,2 85 560

Vestnes 6 2 2,4 171 120

Rauma 5 4 4 285 200

Nesset 3 1 0,6 42 780 x

Nesset 2 3 1,2 85 560

Midsund 5 3 3 213 900

Sandøy 6 3 3,6 256 680 x

Aukra 6 3 3,6 256 680 x

Gjemnes 5 1 1 71 300

Tingvoll 5 2 2 142 600 x

Surnadal 4 4 3,2 228 160

Rindal 2 3 1,2 85 560

Halsa 8 3 4,8 342 240

Aure 5 2,5 2,5 178 250



Aure 16 5 16 1 140 800

SØR-TRØNDELAG

Trondheim 30 5 30 2 139 000

Hemne 8 3 4,8 342 240

Snillfjord 6 3 3,6 256 680

Hitra 6 5 6 427 800

Frøya 6 3 3,6 256 680

Ørland 13 5 13 926 900

Rissa 14 5 14 998 200

Bjugn 25 5 25 1 782 500 x

Åfjord 6 2 2,4 171 120

Osen 3 2,5 1,5 106 950

Oppdal 6 4 4,8 342 240

Rennebu 18 2 7,2 513 360 x

Meldal 5 2 2 142 600

Meldal 2 1 0,4 28 520

Orkdal 6 3 3,6 256 680

Melhus 5 2 2 142 600

Melhus 2 2 0,8 57 040

Skaun 8 4 6,4 456 320

Skaun 4 1 0,8 57 040

Malvik 10 3 6 427 800

Selbu 5 1 1 71 300

Tydal 2 2 0,8 57 040

NORD-TRØNDELAG

Steinkjer 8 2 3,2 228 160

Stjørdal 5 5 5 356 500 x

Frosta 6 3 3,6 256 680

Leksvik 10 3 6 427 800

Verdal 12 3 7,2 513 360

Verran 6 1 1,2 85 560

Namdalseid 4 2 1,6 114 080

Inderøy 8 1,5 2,4 171 120

Inderøy 4 0,5 0,4 28 520

Snåsa 4 1 0,8 57 040

Overhalla 3 2 1,2 85 560

Fosnes 3 2 1,2 85 560

Nærøy 9 2 3,6 256 680

NORDLAND

Bodø 6 1 1,2 85 560

Bodø 10 5 10 713 000

Narvik 6 5 6 427 800

Narvik 4 5 4 285 200

Bindal 10 3 6 427 800 x

Sømna 7 5 7 499 100

Brønnøy 4 2 1,6 114 080 x

Vega 1 4 0,8 57 040 x



Vevelstad 2 3 1,2 85 560

Herøy i Nordland 6 2 2,4 171 120

Alstahaug 0 0 0

Leirfjord 5 2 2 142 600

Grane 6 1 1,2 85 560

Dønna 5 1 1 71 300

Nesna 6 2 2,4 171 120 x

Hemnes 1 5 1 71 300 x

Rana 11 5 11 784 300

Lurøy 3 5 3 213 900

Træna 0 0 0

Meløy 7 5 7 499 100

Gildeskål 7 5 7 499 100

Beiarn 3 5 3 213 900

Saltdal 4 4 3,2 228 160

Fauske 8 2 3,2 228 160

Steigen 7 1 1,4 99 820

Steigen 0 0 0

Tjeldsund 3 1 0,6 42 780 x

Evenes 4 2 1,6 114 080

Ballangen 3 1 0,6 42 780

Røst 2 1 0,4 28 520

Flakstad 5 1 1 71 300

Vestvågøy 10 5 10 713 000

Vågan 6 2 2,4 171 120 x

Vågan 9 3,6 6,48 462 020

Vågan 4 1 0,8 57 040

Hadsel 10 5 10 713 000

Øksnes 8 3 4,8 342 240

Sortland 7 5 7 499 100

Sortland 4 5 4 285 200 x

Andøy 1 3 0,6 42 780

TROMS

Harstad 7 3 4,2 299 460

Tromsø 33 2 13,2 941 160

Tromsø 7 5 7 499 100

Kvæfjord 4 2 1,6 114 080

Skånland 8 4 6,4 456 320

Lavangen 1 3 0,6 42 780 x

Salangen 8 3 4,8 342 240

Målselv 3 2 1,2 85 560

Sørreisa 5 2 2 142 600

Dyrøy 5 1 1 71 300

Tranøy 8 3 4,8 342 240 x

Torsken 2 5 2 142 600

Torsken 0 0 0

Lenvik 4 5 4 285 200

Balsfjord 4 2 1,6 114 080

Balsfjord 6 1 1,2 85 560



Balsfjord 5 1 1 71 300

Karlsøy 6 2 2,4 171 120

Lyngen 2 2 0,8 57 040 x

Storfjord 8 1 1,6 114 080

Kåfjord 6 1 1,2 85 560

FINMARK

Vadsø 3 5 3 213 900

Vadsø 12 2 4,8 342 240

Vadsø 8 3 4,8 342 240

Hammerfest 10 5 10 713 000

Kautokeino 10 5 10 713 000

Alta 2 5 2 142 600 x

Kvalsund 18 5 18 1 283 400

Måsøy 8 3 4,8 342 240

Porsanger 13 5 13 926 900 x

Karasjok 8 5 8 570 400

Lebesby 10 5 10 713 000 x

Gamvik 6 5 6 427 800

Tana 6 5 6 427 800 x

Nesseby 3 5 3 213 900

Sør-Varanger 4 3 2,4 171 120

*Denne kolonnen viser at kommunen har oppgitt å drifte flere plasser enn de har fått tilskudd til. 

Dere må søke for å få tilskudd til disse, forutsatt at de faller innenfor kriteriene for tilskuddsordningen.



Vedrørende tilskudd til etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens 
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Ber postmottak om å videresende til rette kontaktperson i kommunen

Helsedirektoratet viser til mottatt rapportering på tilskudd under ordningen Dagaktivitetstilbud til 
hjemmeboende personer med demens.
Godkjenner rapportering for 2016 og innvilger videreført tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til 
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Se vedlagte tilskuddsbrev og utbetalingsoversikt

Vennlig hilsen 

Lisa Holm Jervell
rådgiver
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Fylkesmannen I Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 

Saksbehandler lnnvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Ingrid Karin Hegvold 73 19 93 11 31.03.2016 2015/188-734.0
Sosial- og helseavdelingen Deres dato Deres ref.

200? /S20
Adresseliste

 .—:\

Virksomhetstilsyn 2015  -  tilsyn med samhandling om utskrivning av
pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen

Fylkesmannen  i  Møre og Romsdal, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomførte våren 2015 tilsyn med
«samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til

kommunene». Som ledd i oppfølgingen av dette tilsynet ble det 9.10.2015 sendt
et brev til kommunene i Midt-Norge. Der ba vi om en tilbakemelding på om
kommunene mottar relevant og nødvendig informasjon til riktig tid ved
utskrivning av pasienter. Vi ba også om svar på om det var rutine for  å  melde
avvik når dette ikke skjer, samt oversikt over antall avvik som er sendt internt i
kommunen eller til helseforetakene om slike forhold.

Det er mottatt tilbakemelding fra 8 av 23 kommuneri Nord-Trøndelag, 18 av 25
kommuneri Sør-Trøndelag og 19 av 36 kommuneri Møre og Romsdal.

Tilbakemeldingene viser at det er stor variasjon  i hvor  fornøyde kommunene er
med kommunikasjonen med helseforetakene. Elektronisk meldingsutveksling
vurderes av kommunene å være et stort fremskritt i kommunikasjonen. Mange
kommuner mener likevel at innholdet imidlertid ikke er tilfredsstillende, særlig
gjelder dette mangler i informasjonsutvekslingen om pasientens legemiddelbruk.

Flere  kommuner viser til  at det er positivt at  <<utskrivningsrapport>> ble tatt i bruk
desember 2015. Samtidig kommenteres det at heller ikke denne inneholder
legemiddelinformasjon. Epikrisene trekkes frem som et alternativ. Mange oppgir
derimot at disse ofte kommer for seint for helsepersonell som skal ta imot
pasienten i hjemmet etter utskriving. Flere skriver at de fortsatt benytter
telefonkontakt for avklaringer, særlig av Iegemiddellister. Kommunene opplyser
at det fortsatt tas kopier av pasientens orienteringsbrev til he/sepersone//ets
bruk.

Kommunene opplyser at de melder fra om avvik, men at dette  í  liten grad skjer
fra helseforetakets side. Det er fra flere kommuner vist til at det er klart flere
avvikshendelser enn meldte avvik. Flere skriver at disse er varslet om via telefon

og ikke avviksskjema.

På bakgrunn av tilbakemeldingene fra kommunene ser vi at de tiltak som ble
etablert for å lukke lovbruddene påvist under tilsynet, ennå ikke har hatt
tilstrekkelig effekt. Dette vil vi følge opp videre med Helse Midt-Norge RHF og de
lokale helseforetakene.

E-post: fm§tgg§tmgttgk@fylke§mgnngn.ng Internett: www.Mke§manngn.no[§1 Organisasjonsnummer: 974764350
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Vi vil imidlertid presisere at kommunene har et eget ansvar forå sikre at
tjenestene utøves forsvarlig. Dette innebærer også å sikre at man har riktige
opplysninger om utøvelsen av helse- og omsorgstjenesten. Vi ber derfor om at
kommunene, gjennom sin internkontroll, sikrer gode rutiner for oversikt over
pasientenes hjelpebehov inkludert oppdatert legemiddelinformasjon.
Kommunene må gjennom sin internkontroll og bruk av avviksmeldinger avdekke
områder med risiko for svikt, og iverksette nødvendige tiltak.

Til deres informasjon opplyses det om at Statens helsetilsyn har utarbeidet en
samlerapport etter tilsynet med «samhandling om utskrivning av pasienter fra
spesialisthelsetjenesten til kommunene». Rapporten kan lastes ned fra
https://www.heIsetilsvnet.nolnolPublikasioner/Rapport-fra-
Helsetilsynet/Rapport-Helsetilsvnet-2016/Informasionen-var-manaelfuII-oCl-kom-
ofte-for-sent-Oppsummerinq-av-landsomfattande-tilsyn-i-20151

Med hilsen

Mari Mogstad Ingrid Karin Hegvold
Fung. kontaktfylkesmann seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi:
Helse Nord-Trøndelag HF Postboks 333 7601 LEVANGER
Fylkesmannen  i  Nord- Postboks 2600 7734 STEINKJER
Trøndelag
Helse Møre og Romsdal HF 6026 ÅLESUND
St. Olavs Hospital HF Postboks 3250 Sluppen 7006 TRONDHEIM
Statens Helsetilsyn Postboks 8128 Dep 0032 OSLO
Fylkesmannen i Møre og Fylkeshuset 6404 MOLDE
Romsdal
Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL



Adresseliste:

Alle kommuneri Møre og Romsdal
Alle kommuner  i  Nord-Trøñdelag
Alle kommuneri Sør-Trøndelag
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Asbjørg Lervold lo u /flb I

Naustev.9

6470 Eresfjord

 _

Nesset kommune

EnhetslederJan Karstein Schjølberg

Kråkholmv.2

6460 EIDSVÅG Ere$fj0rd,29.03.2016

OPPSIGELSE AV LEIEKONTRAKT MED NESSET KOMMUNE

Jeg går av som pensjonist i Juli og vil derfor si opp leieavtalen med Nesset kommune fra

1.April .Jeg regner da med ,at jeg vil være ute av lokalene til 1.Juli.

Vil med dette også takke for et godt samarbeid.

Hilsen

Mfllmåflwflffll ~Asbjørg



Nordfjeldske  Kontroll AS
Org. nr. 998 530  652 MVA

zots’/Q-';C( _

W
Til

Nesset kommune

Kommunehuset

6460 Eidsvåg i Romsdal
 

Bogøyvær, den 24. mars 2016

Rapport vedr  utførte  salgs-, skjenke- og røykekontroller.

Nordfjeldske Kontroll AS har, jmfr norsk alkohol- og tobakkskadelov, utført salgs-, skj enke-

og røykekontroller i Nesset kommune i perioden mars 2016. Kontroll utført med og av to

kontrollører iht. krav fra Helsedirektoratet. Kontrollørene har observert følgende:

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

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

og skjenketidene er overholdt.

Tilsynsbetjentene har ikke gjort merknader verken på salgs- eller skjenkesteder. Vi anser

dette som positivt for både bransje og kommune.

Det er ikke meldt om brudd på tobakkskadeloven, så som sigaretter, tobakk og snus.

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

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

aktivitet og tilbud til kunder, samt for eksempel kafé 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

Nordfi eldske Kontroll AS Kontrollør IDNR: 7715 66

Kontrollør IDNR:  7715  81

 
Nordfjeldske Kontroll  AS, 7282  Bogøyvær. Telefon: 72  44  87 87. Mobil: 47 62 82 60

E-post: nordfjeldske.kontroll@online.no

tholm};hr@online.no
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Nordfjeldske Kontroll  AS
7282 Bogøyvær

Rapport  vedr.  kommunal Salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:

Navn; . ........ ..... .. Dato: ..... .............................. ..

Adresse: . ............ ........................................................................... .. Klokkeslett: .... ........................ ....... ..

Styrer: ............ .......... ................ .. salgsstedets åpningstid;

Stedfortreder: ______ _________________________________________ _, Kontrollfonn anonym: ................................... ..

 

i
/>

Salgsstedets _ Kontrollens varighet: ...... ..
ansvarshavende C ,, _

ved kontrollen: ..................... p . . . . .  . . . . . . . . . .. Kommune: .......... .............. ........................... ..

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

01. Ble det observert drikking på salgsstedets område? [:l M K°‘:m““°l“S
B  S€l'l'l al'

02. satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk? l:] [Z] 2  up d
.  a I

03.  Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer? E] Bevimngshavers

04. Selges rusbrus, øl ellerlettøl til mindreårige? l:l eksemplar

05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris? El [2 3~bl3d=
Ja Nei Nordfjeldske

Kontroll AS'
06. Ble kommunens salgstid overholdt? E] El eksemplar

07. Har butikken alkoholfritt øl? Izi l:l

08. Er det skille inellorn alkoholfri /  alkoholholdig drikk? l:l
09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke? D

10. Er tobakksvarer usynliggj ort for kunder? El [1

11. Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system? '2 E]

12. Er styrer/ stedfortreder til stede? D

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner? D

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

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

Kommentar:

r..................................................................................................................................................................................................................
j Kontrollørs  IDNR:

Kontrollør legitimerte seg forzmh ,  /Yflffl 'I [Å Kontrollørs  IDNR:  Q7 /5

' `  [I "  v  ̀  oppdatert 21.01.13
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Nordfjeldske Kontroll AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal Salgsbevilling

lysninger:Kontrollo

Navn: . Dato: Z

Adresse: A Klokkeslettz ! //J

i ' 1 z

Styrer: ........ ......... ............................. .. Salgsstedets åpningstid: .... .... ........... ..

Stedfortreder: ........ .............................................. .. Kontrollform anonymi .................................. ..

Salgsstedets f- Kontrollens varighet: .......
ansvarshavende I  V N
ved kontrollen: .... ...... ...................................... .. Kommune: .................. .................. ..

Følgende ble observert/registrert iløpet av tilsynet: Ja Nei Lblad:

01. Ble det observert drikking på salgsstedets område? K°':mu“eI"5
8  Sem al'

02. Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk? 2  blpd
.  8 I

03. Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer? Beviuingshavers

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

05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris? [E] 3-Wad‘
Nei Nordfieldske

Kontroll AS'
06. Ble kommunens salgstid overholdt? eksemplar

07. Har butikken alkoholfritt øl?

08. Er det skille mellom alkoholfii f alkoholholdig drikk?

09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

10. Er tobakksvarer usynliggj ort for kunder?

1 1. Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

12. Er styrer  /  stedfortreder til stede?

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

DEJIEIEEEIEEE ä* EJCIDDD

CIEJDDCICICIDD

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

iht. alkoholforskrifierz (08.06.05. nr  538) §  9-6. Tilbakemelding sendes kornmunen.

Kommentar:

.................................................................................................................................................................................................................

f* \ Kontrollørs IDNR:  f

Kontrollør legitimerte seg for: l Kontrollørs  IDNR: /
I '  F' Oppdatert 21.01.13
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N  ordfjeldske Kontroll  AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal Salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:

Navn ...... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dato: I ’

Adresse: .................. ................................. .T ............................ .. Klokkeslett: .................. ............................... ..

C’
Styrer: .......... ..... ............ ................................ .. Salgsstedets åpningstid:

Stedfortreder: ............ ‘/'6,/9 ........ .. Kontrollform anonym: .... ......................... ..1 .... ..

Salgsstedets `

:2:V:;:‘:::.:2:? ________ ...... ............................ -  
Følgende ble observert/registrert i løpet  av  tilsynet: Nei 1.blad:

01. Ble det observert drikking på salgsstedets område? K°”l:‘“““"l“5
C  SCH)

02. Satt mindreårige i kesseii ved salg av alkoholholdig drikk? 2 “pf
.  8 I

03. Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer? Bevmingshavers

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

05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris? 3~blfld=
Nordfieldske

Kontroll AS'
06. Ble kommunens salgstid overholdt? eksemplar

07. Har butikken alkoholfritt øl?

08. Er det skille mellom alkoholfn' f' alkoholholdig drikk?

09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

10. Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

l l. Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

12. Er styrer/ stedfortreder til stede?

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

DEHHEJEIEIEIEI t' DENIED ä

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

iht. alkoholforskrtften (08. 06. 05.  nr 538) § 9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

   
Kontrollørs IDNR:

Kontrollør legitimerte seg for: Kontrollørs IDNR: i
I  I'

Oppdatert 2l.0l.I3



nlfscl-l.rykk.:om  73  82 I2 I2

Nordfj eldske  Kontroll  AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal Salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet:  , Kontrollopplysninger:

Navn: WÅ/plc/S ...... .. Dato: ii?” .

Adresse: ..................... ) ...... .. Klokkeslett: ...... ................................... ..

Styrer: ................... ....... .................................. .. Salgsstedets åpningstid: ........ ..

Stedfortreder: 567% ................ _. Kontrollform anony1n:..3:. ................. ..«. ................. ..

Salgsstedets Kontrollens varighet: .............. ..
ansvarshavende
vedkontrollen: ........ ............................................. .. Kommune: ..

Følgende ble observert/registrert iløpet av tilsynet: Nei 1.blad:

01. Ble det observert drikking på salgsstedets område? w K°’:m““"']“5
C

02. Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk? 53:11,:
.  a  I

03. Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer? Bevillingshavers

04. selges rusbrus, øl eller lettel til rnindrearige? eksemplar
05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris? 3-bIad=

Nei Nordfjeldske

Kontroll AS'
06. Ble kommunens salgstid overholdt? eksemplar

07. Har butikken alkoholfritt øl?

08. Er det skille mellom alkoholfri f alkoholholdig drikk?

09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

10. Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

1 1. Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

12. Er styrer/ stedfortreder til stede?

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

DBBEBHEIEE t' DEIDDD er

DDDDDEJDDD

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

iht. alkoholforskriften (08. 06. 05. nr  538) § 9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

........................................................................... _. {€95
Kontrollørs  IDNR: l lllllllll H

Kontrollør legitimerte seg for: Kontrollørs  IDNR: Oppdatert 21.01.13



Nordfjeldske Kontroll  AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal skj enkebevilling

Opplysninger/ om skjenkestedet:

Styrer:  __

Skjenkestedets i ä»
ansvarshavende få? ) A
ved kontrollen: .................. ...... ............................... ..

Skjenkerett for: E Øl  Q  V1n Brennevin

Følgende ble observert/registrert iløpet  av  tilsynet:

01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

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?

Er brudd på tobakkskadeloven observert?

.  Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

.  Ble/blir skjenketidene overholdt?

.  Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

.  Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

.  Er alkoholfrie og lette altemativer tilgjengelige?

.  Er alkoholfrie og lette altemativer oppført på skjenkekartet?

.  Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system?

.  Er styrer/ stedfortreder til stede?

.  Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

...WP/A .... ..§?/95¢/< ..................................... ..
Stedfortreder: ....... ........................................... ..

/  f

Kontrollopplysningy:

Dato: __
f' J,

Klokkeslett: ................................... ..,, .......... ..

Kommune: I/gys/gr

Z
2.

l.blad:

Kommunens

eksemplar

2.blad:

Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:

Nordfjeldske

Kontroll AS  '

eksemplar

IZIEEHTEEIEEH ä DDCICIDDDEI ä

UUUUUUUUU ÉEHEIE

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

iht. alkoholforskriften  (08.  06.  05.  nr  538) § 9-6.  T ilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

 Kontrollørs  IDNR: n

Kontrollørs  IDNR:
nnndannrt 7l  m  I’!
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Nordfjeldske Kontroll  AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet:

Navn:

Adresse: ............... ........ ..

Styrer:  _ ................................................................................................................................. ..

Stedfortreder:  __

Skjenkestedets
ansvarshavende
ved kontrollen: ............................................................................................................... ..

E] Øl El Vin tj BrennevinSkjenkerett for:

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidleri lokalet?

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

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?

Er brudd på tobakkskadeloven observert?

Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

Ble/blir skjenketidene overholdt?

Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

Er alkoholfiie og lette alternativer tilgjengelige?

Er alkoholfrie og lette altemativer oppført på skjenkekartet?

Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer /stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

¢9mM%'F%mp%$w
Kontrolltgrplysningerz

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

Gjester; litermye/fi.1llt: ............................................ ..

Type skjenkested: ..................................................... ..

Skjenkestedets ingstid: .. ........................... ..

å'
Kommune:

Lblad:

Kommunens

eksemplar

2.blad:

Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:

Nordfjeldske

Kontroll AS  '

eksemplar

ÉUUUUUUUUÉ
6

DDDDCIDDCID âr CIUUUUCIUE] ä

DDDCICIDCIDD

Rapporten anses med dette  for  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:

Oppdatert 21.01.13
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Nordfj eldske Kontroll AS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet: /

.... .......
Kontrollopplysninger:

Dato: I

Klokkeslett: 33/Adresse: ............................................................................................................................. ..

Styrer: ____________________________________________________________________________ .. Kontrollens varighet: ............................................. ..

Stedfortreder: .................................................................................................................. .. Gjester; lite/mye/‘fullt: ____________________________________________ __

Skjenkestedets Type skjenkested: ..................................................... ..
ansvarshavende
ved kontrollen: ............................................................................................................... .. Skjenkestedets åpningstid: ................................... ..

Skjenkerett for: G  Øl '1 Vin E] Brennevin Kommune:

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

01.  Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet? El K°’l‘(‘sm““"]“S
C  em

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige? El 2  blpzr
.  8 I

os. Feregår skjenking til mindreårige? l:l Bevillmgshavem
04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre? D eksemplar
05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer? E‘ 3-513“?

06. Nytes medbrakt alkohol? El Ezldtfljidlilsf

07.  Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde? El eksemplar

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert? El

Nei

.  Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

Ble/blir skjenketidene overholdt?

Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

.  Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

Er alkoholfiíe og lette alternativer tilgjengelige?

Er alkoholfiie og lette altemativer oppført på skjenkekartet?

Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer/ stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

n_.
._n

v--
IQ

>—
UJ

Fil

F*

DDDCICIDDDD  E? DCIDDCIDDEI

l:ll:ll:ll:ll:Il:ll:)l:lD

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

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

Kommentar:

Kontrollørs IDNR": .... ..................... ..

Kontrollørs  IDNR:  ;f/.5’ Æ?

finnriamrt 7l  m  I’!

 
Kontrollør legitimerte seg for:


	Forside 
	Saksliste 
	PS 6/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
	PS 7/16 Referatsaker
	RS 4/16 Årsmelding 2015 - Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal
	Årsmelding 2015 - Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal
	Vedlegg
	Pasient- og brukerombudets årsmelding 2015


	RS 5/16 Årsmelding 2015 - Interkommunal barneverntjeneste Nesset
	Årsmelding 2015 - Interkommunal barneverntjeneste Nesset

	RS 6/16 Sluttrapport fra nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen
	Sluttrapport fra nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen
	Vedlegg
	Sluttrapport nasjonalt nettverk


	RS 7/16 Kopi - Hårstudioet AS Solarium - Nesset - Tilsynsrapport
	Kopi - Hårstudioet AS Solarium - Nesset - Tilsynsrapport

	RS 8/16 Kopi - Låven sol og treningssenter - Nesset - Tilsynsrapport
	Kopi - Låven sol og treningssenter - Nesset - Tilsynsrapport

	RS 9/16 Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2016, kapittel 761.62
	Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2016, kapittel 761.62
	Vedlegg
	Vedlegg 1 - Utbetalingsoversikt tilskudd dagaktivitetstilbud
	Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2016, kapittel 761


	RS 10/16 Virksomhetstilsyn 2015 - tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen
	Virksomhetstilsyn 2015 - tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen

	RS 11/16 Oppsigelse av leiekontrakt
	Oppsigelse av leiekontrakt

	RS 12/16 Rapport vedr utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller
	Rapport vedr utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller.
	Vedlegg
	Rapport Coop Vistdal
	Rapport Coop Vistdal Maked Eresfjord
	Rapport Coop Prix
	Rapport Bunnpris
	Rapport Smia
	Rapport Eidsvåg Fjordhotell
	Rapport Coop Eresfjord Cafe



