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Rådet for likestilling av funksjonshemma sitt møte tok til kl. 9.15 på Scandic Seilet 

i Molde under leiing av Monica Molvær. 

 

Møtet blei sett med 9 medlemer. 

 

Innkallinga blei godkjent utan merknader.  

 

Saklista blei godkjent utan merknadar. 

 

Orienteringar  

 Monica Molvær orienterte kort om framdrifta for saken om tilgjenge til fly frå 

alle flyplassane i Møre og Romsdal. Første dato for møte er sett til 10.mars 
2016. 

 Leif Elde og Cine Finstad Austnes orienterte om si deltaking på Fornebu-

dagane 2015. Leif Elde sender over lenke til administrasjonen med 

presentasjonane frå konferansen. Denne blir sendt ut til alle 
rådsmedlemene.    

 Paula Næss Skår orienterte om landskonferanse og regionale samlingar for 

2016.  

 

Saksnr Innhald Uoff 

   

FF 1/16 Årsmelding 2015  

FF 2/16 Revidering av handlingsprogram  

FF 3/16 Ny ferjestandard for Møre og Romsdal  

 

RS 1/16 

 

Møteprotokoll frå møte i fylkeseldrerådet 11.11.15 

 

RS 2/16 Utskrift av møtebok - Plannemnd for byggjeprosjekt 

15.12.15 

 

RS 3/16 Kopi: Vurdering av brukermedvirkning  

RS 4/16 Kopi: Forvaltningsmessig og lovmessig vurdering av 

arbeidet i Norddal eldreråd og råd for likestilling av 

funksjonshemma i Norddal kommune 

 

RS 5/16 Rundskriv: Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig 

assistanse (BPA) 

 

RS 6/16 Ny handlingsplan for universell utforming  

RS 7/16 Nyhetsbrev januar 2016: Idrett for 

funksjonshemmede 

 

RS 8/16 Dialogkonferansene 2016  

 Godkjenning av protokoll  

 

FF 1/16 Årsmelding 2015 

Forslag til vedtak: 

Rådet for likestilling av funksjonshemma godkjenner årsmelding 2015 og ber om at 

meldinga blir lagt fram for fylkestinget til orientering 

 

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.02.2016  

Monica Molvær fremma forslag om endring under punktet «Frå kommunane, 

oppnemnt av KS Møre og Romsdal»: 

 Monica Molvær (to første åra i perioden), Sidsel Rykhus (2 siste åra i 

perioden) 

 

Kari Wiik fremma følgjande forslag til endring under «Sluttord»: 
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 «Universell utforming vil difor ha høg prioritet, særleg innan 

kollektivtransport og spesielt ferjene, tilgjenge til kulturarrangement, 

offentlege bygg/arenaer….» 

 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.02.2016 

Rådet for likestilling av funksjonshemma godkjenner årsmelding 2015 med 

endringane nemnt under behandling og ber om at meldinga blir lagt fram for 

fylkestinget til orientering. 

FF 2/16 Revidering av handlingsprogram 

Forslag til vedtak: 

Rådet for likestilling av funksjonshemma vedtar sikt handlingsprogram 2016-2019: 

Visjon: «Mulegheiter for alle» 

 

Rådet skal ha fokus på følgjande tema og ha slik arbeidsform: 

 Rådet skal arbeide for å sikre at fylkeskommunen og kommunane følgjer 

opp Stortinget sine intensjonar om kva rolle råda skal ha, herunder spesielt 

som rådgivande uttaleorgans for saker som gjeld likestilling av 

funksjonshemma. 

 Vere pådrivar for saker som ligg til rådet sitt mandat 

 Uttale seg i aktuelle saker 

 Vere høyringsinstans 

 Sørgje for å vere oppdatert gjennom orienteringar/diskusjonar om aktuelle 

tema/planar 

 Delta i aktuelle konferansar/seminar og møte 

 Arrangere konferanse for dei kommunale råda ved behov 

 4 ordinære møter i året, to av møta er lagt til utvalde kommunar, og kor 

nabokommunar blir inviterte 

 Delta på/arrangere regionkonferanse og delta på landskonferanse 

 

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.02.2016  

Per Vidar Kjølmoen fremma følgjande forslag: 

 leiar i rådet får mandat til å opprette ei Facebook-gruppe for råd for 

likestilling av funksjonshemma i Møre og Romsdal.  

 

Monica Molvær fremma følgjande forslag til endring i punkt 2: 

 Være pådrivar og setje på dagsorden saker som ligg i rådet sitt mandat. 

 

Votering: 

Forslag frå Per Vidar Kjølmoen vart samrøystes vedteke.  

 

Forslag frå Monica Molvær vart samrøystes vedteke. 

 

Handlingsprogram for 2016-2019 med ovannemnde endringar vart samrøystes 

vedteke.  

 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.02.2016 

Leiar får mandat til å lage ei Facebook-side for råd for likestilling av 

funksjonshemma i Møre og Romsdal.  

 

Rådet for likestilling av funksjonshemma vedtar slikt handlingsprogram 2016-2019: 

Visjon: «Moglegheiter for alle» 

Rådet skal ha fokus på følgjande tema og ha slik arbeidsform: 

Rådet skal arbeide for å sikre at fylkeskommunen og kommunane følgjer 

opp Stortinget sine intensjonar om kva rolle råda skal ha, herunder spesielt 

som rådgivande uttaleorgans for saker som gjeld likestilling av 

funksjonshemma. 
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Vere pådrivar og setje på dagsorden saker som ligg til rådet sitt mandat 

Uttale seg i aktuelle saker 

Vere høyringsinstans 

Sørgje for å vere oppdatert gjennom orienteringar/diskusjonar om aktuelle 

tema/planar 

Delta i aktuelle konferansar/seminar og møte 

Arrangere konferanse for dei kommunale råda ved behov 

4 ordinære møter i året, to av møta er lagt til utvalde kommunar, og kor 

nabokommunar blir invitert 

Delta på/arrangere regionkonferanse og delta på landskonferanse 

FF 3/16 Ny ferjestandard for Møre og Romsdal 

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.02.2016  

Monica Molvær fremma følgjande forslag til vedtak: 

«Rådet for likestilling av funksjonshemma viser til innspilla fra SAFO, FFO og 

understreker kor viktig det er at ferjestandard tilfredsstiller krav til universell 

utforming.   

 

Rådet vil også understreke kor viktig det er at fylkeskommunen tar ansvar 

og følger opp anbudsavtaler og krav om universell utforming på alle ferjene i 

Møre og Romsdal. Rådet ber også om at ny ferjestandard synliggjør hvilke 

konsekvenser eventuelle brudd på avtalene gir for ferjeselskapene.» 
 

Cine Finstad Austnes fremma følgjande forslag til vedtak: 

«Råd for likestilling av funksjonshemma ber om å få en orientering av 

Statens Vegvesen og samferdselsavdelingen om status på ferjer som har fått 

avvik i forhold til universell utforming.» 

 

Cine Finstad Austnes trakk sitt forslag til vedtak.  

 

Votering: 

Forslag frå Monica Molvær vart samrøystes vedteke.  

 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.02.2016 

Rådet for likestilling av funksjonshemma viser til innspilla fra SAFO, FFO og 

understreker kor viktig det er at ferjestandard tilfredsstiller krav til universell 

utforming.   

 

Rådet vil også understreke kor viktig det er at fylkeskommunen tar ansvar og følger 

opp anbudsavtaler og krav om universell utforming på alle ferjene i Møre og 

Romsdal. Rådet ber også om at ny ferjestandard synliggjør hvilke konsekvenser 

eventuelle brudd på avtalene gir for ferjeselskapene.  

RS 1/16 Møteprotokoll frå møte i fylkeseldrerådet 11.11.15 

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.02.2016  

Referatsaka blei løfta opp som sak FF 4-16 Arbeidsutval for rådet for likestilling av 

funksjonshemma og satt på sakskartet. 

 

FF 4/16 Arbeidsutval for rådet for likestilling av 

funksjonshemma 

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.02.2016  

Monica Molvær fremma følgjande forslag til vedtak: 
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«Rådet for likestilling av funksjonshemma vedtek at det blir oppretta eit 

arbeidsutval for perioden 2015-2019. Arbeidsutvalet skal bestå av leiar og 

nestleiar i tillegg til administrasjonen.» 

 

Votering: 

Forslag frå Monica Molvær vart samrøystes vedteke.  

 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.02.2016 

Rådet for likestilling av funksjonshemma vedtek at det blir oppretta eit arbeidsutval 

for perioden 2015-2019. Arbeidsutvalet skal bestå av leiar og nestleiar i tillegg til 

administrasjonen. 

RS 2/16 Utskrift av møtebok - Plannemnd for byggjeprosjekt 

15.12.15 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.02.2016 

Rådet for likestilling av funksjonshemma tek referatsaka til orientering.  

RS 3/16 Kopi: Vurdering av brukermedvirkning 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.02.2016 

Rådet for likestilling av funksjonshemma tek referatsaka til orientering.  

RS 4/16 Kopi: Forvaltningsmessig og lovmessig vurdering av 

arbeidet i Norddal eldreråd og råd for likestilling av 
funksjonshemma i Norddal kommune 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.02.2016 

Rådet for likestilling av funksjonshemma tek referatsaka til orientering.  

RS 5/16 Rundskriv: Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig 

assistanse (BPA) 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.02.2016 

Rådet for likestilling av funksjonshemma tek referatsaka til orientering.  

RS 6/16 Ny handlingsplan for universell utforming 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.02.2016 

Rådet for likestilling av funksjonshemma tek referatsaka til orientering.  

RS 7/16 Nyhetsbrev januar 2016: Idrett for 

funksjonshemmede 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.02.2016 

Rådet for likestilling av funksjonshemma tek referatsaka til orientering.  

RS 8/16 Dialogkonferansene 2016 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.02.2016 

Rådet for likestilling av funksjonshemma tek referatsaka til orientering.  
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Eventuelt 

Rådet for likestilling av funksjonshemma ber om å få en orientering av Statens 

Vegvesen og samferdselsavdelingen om status på ferjer som har fått avvik i forhold 

til universell utforming. 

 

Godkjenning av protokoll 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.02.2016 

Rådet for likestilling av funksjonshemma gjekk gjennom protokollen i møte og den 

blei samrøystes vedteke.  

 

 

Møtet slutt kl 11.15. 



 

 

Årsmelding 2015 

 

 
 
 
 
 

 

 

i Møre og Romsdal 
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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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© Corbis/Johnér (illustrasjonsbilde)  

 
 
 
 
 

 

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. 
 



 13 

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. 



 17 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 
© 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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Notat 
 

Brukerutvalg sykehjem/hjemmetjeneste 
 
 
Kfr. Tilsendt forslag. 
 
Jeg vil begynne med noe fra referatet fra  dialogmøte om pårørendes egne behov. 26. mars 2014.  
Møtet var initiert av  
Helse- og omsorgsdepartementet  Arbeids- og sosial 
departementet  
Helsedirektoratet  
KS  
Nasjonalt kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse 
(NK LMH)  
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse  
 
Her hitsettes organisasjonenes forslag til tiltak: 

 Samle erfaringer, prosjekter og forskning – mye er gjort! Belastningen hos pårørende er 
godt dokumentert.  

 Bedre dialog mellom kommune og spesialisthelsetjeneste for å fange opp pårørende som 
har rettigheter etter Pasient- og brukerrettighetsloven §2-8  

 Kunnskap og holdninger er nødvendig for å få til endring – et ledelsesansvar i tjenestene 
og et ansvar for utdanningene.  

 Holdninger som må fremmes: Det er frivillig å ta pårørendeansvar for voksne! Pårørendes 
innsats er et supplement til den offentlige. Helsepersonell må spørre pårørende hvilket 
ansvar de ønsker å ta på seg. La barn være barn!  

 Se på hvordan taushetsplikten blir praktisert.  
 Det bør være en plikt for helsepersonell og nedtegne og dokumentere skriftlig hvilke 

opplysninger som er mottatt fra pårørende.  
 Recovery-tankegang (En holdning som fremmer tro på at mennesket kan leve 

meningsfulle og tilfredsstillende liv, til tross for psykiske problemer eller lidelser)  
 Kommunene må ha et bredspektret tilbud til pårørende. Må bruke eksisterende tjenester 

der det finnes. Lavterskeltilbudene må styrkes; pårørendetelefoner, pårørendesenter, 
pårørendegrupper, pårørendeskoler, fagdager for pårørende, startpakke for pårørende  

 Noen tiltak bør være overgripende, andre bør være diagnosespesifikke, som 
pårørendegrupper og fagdager. Ikke alle kommuner har folk nok til diagnosespesifikke 
tiltak.  

 Det bør utarbeides «startpakker» for pårørende tilpasset ulike pårørende grupper. 
Startpakken bør inneholde generelle opplysninger om sykdommen, informasjon om 
rettigheter og hvilke tilbud som finnes (likemannsarbeid/ pårørendesamlinger/ 
pårørendesentre/pårørendeorganisasjoner etc)  

 Dagtilbud bør rettighetsfestes!  
 Ta i bruk husmorvikar, hjemmekonsulent  
 Tjenester må ha skreddersøm; må tilpasses akkurat denne familien, eller akkurat denne 

pasienten og pårørende.  
 Koordinator/koordinerende enhet må gis myndighet. Viktig med samarbeid med andre 

etater og sektorer, som opplæring i skolen. Få Individuell plan til å fungere!  

 



� Organisasjoneneerviktige! Likemannsarbeid!
� Velferdsteknologier vel ogbra,menforutsetterveiledningogstøttetil pårørende
� Bedrearbeidslivsordninger:Arbeidsgiversplikter ogmuligheterfor velferdspermisjoner

og tilretteleggingfor åunngåsykemelding.Gradertepleiepengerkanværeetgodt
alternativtil sykemelding.

� Omsorgslønnsordningenharmangesvakheter,menøkonomiskekonsekvenserfor
familienemedalvorlig sykebarnmåutredesfør mangjørendringer.

� Pleiepengeordningenerengodmenfor begrensetordning.Ordningenbørutvidestil å
omfattebarnmedenalvorlig varigsykdom,og ikke bareakuttetilstanderogustabile
faser.Ordningenbørutvidesfra 18 til 19år,oghelstsålengedenungeborhjemme.Bør
kunnegismed100% (FFO)

� Detbørinnføres12dagersvelferdspermisjonmedlønn,slik atpårørendekanfølgeopp
barnover12år utenåmåttebrukeferiensineller tasegfri fra jobbenutenlønn.

� Oppretteet lovfestetdemokratiskpårørendeorgani kommunen,ettermodellav
Foreldreutvalgi skolen

� Forenkleskjemaerfor kommunaletjenester– koblemedDIFI, ALTINN?

Det oversamtbl.a.innholdeti samhandlingsreformenogMorgendagensomsorghvor manfår større
ansvarfor egenhelseog ikke minstforebygging,tilsier atnoekonkretmåsnarestiverksettes.Videre
måmantahensyntil at stadigflere yngrebrukereleggerbeslagpåpleie- ogomsorgstjenestene.Dette
er detsterkepårørendegruppersompresserfrem.Kfr. flere avdepunktenesomkom frempå
dialogmøtet.Faforapportenav Heidi Gautun(desember2013)viseratdeterenklar prioriteringav
yngrefremforeldre.I et utdragfra rapportenhitsettes:

Detteernokogsåtilfelle i praksis.Detsynessomomat representanterfra våremålgrupperblir for
«svake»i denstoresammenheng.Detteskyldeskanskjeat vi arbeidermedalleredeetablertemiljøer
ogat viljen ogevnentil forandringikke er til stede.Manhar«gåttinn i etspor»hvor maner trygg.



 
Det er også viktig å ta med det som står i NOU 11/20111 – Inovasjon i omsorg: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Omsorgsmyter og framtidstema 

«Vi kom ikke hit for å frykte fremtiden. Vi kom for å forme den.» 

3.1 Framtidas omsorgsutfordringer 

I St meld nr 25 (2005-2006) «Mestring, muligheter og mening» peker regjeringen ut 5 

framtidsutfordringer på omsorgsfeltet: 

«Samfunnet står overfor krevende omsorgsutfordringer de neste tiårene. De kan ikke overlates til helse- 

og sosialtjenesten alene, men må løses med grunnlag i et offentlig ansvar som involverer de fleste 
samfunnssektorer, og ved å støtte og utvikle det frivillige engasjement fra familie og lokalsamfunn, 
organisasjoner og virksomheter. Så langt vi kan se i dag vil utfordringene først og fremst være knyttet 
til: 

Nye brukergrupper 

Sterk vekst i yngre brukere med nedsatt funksjonsevne og et større spekter av helsemessige og sosiale 
problemer, krever annen faglig kompetanse og et helhetlig livsløpsperspektiv på omsorgstilbudet. 

Aldring 

Behovsvekst som følge av et økende antall eldre, krever etter hvert utbygging av kapasitet og økt 
kompetanse på aldring, med spesielt fokus på demens og sammensatte lidelser. Utfordringenes omfang 
må likevel ses i lys av at den nye eldregenerasjonen har bedre helse og mer ressurser i form av høyere 
utdanning og bedre økonomi å møte og mestre alderdommen med. 

Knapphet på omsorgsytere 

Som følge av endringer i alderssammensetningen i befolkningen skjer det ingen vesentlig økning i 

tilgangen på arbeidskraft og potensielle frivillige omsorgsytere. En stabil familieomsorg innebærer at det 
offentlige må ta hele den forventede behovsveksten, og forutsetter en lokalt forankret omsorgstjeneste i 
et tettere samspill med familie, frivillige og lokalsamfunn. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medisinsk oppfølging 

Det er behov for en bedre medisinsk og tverrfaglig oppfølging av omsorgstjenestens hjemmetjenestemottakere og 
beboere i sykehjem og omsorgsboliger. Dette gjelder spesielt mennesker med kroniske og sammensatte lidelser, 
demens, psykiske problemer og andre med behov for koordinerte tjenestetilbud fra både spesialisthelsetjenesten og 
den kommunale helse- og sosialtjenesten. 

Aktiv omsorg 

De fleste undersøkelser peker på dagligliv, måltider, aktivitet, sosiale og kulturelle forhold som de største 
svakhetene med dagens omsorgstilbud. Dette krever større faglig bredde med plass til flere yrkesgrupper slik at 
omsorgstilbudet dekker psykososiale behov og kan gis en mer aktiv profil.»  

Utvalget har lagt disse fem hovedutfordringene til grunn for sitt arbeid, og viser til de analyser som er gjort i 

regjeringens omsorgsmelding (St meld nr 25 (2005-2006)). Regjeringen har selv fulgt opp arbeidet med disse fem 

utfordringene gjennom Omsorgsplan 2015, der hovedstrategien er å utnytte den demografisk sett relativt stabile 

perioden vi har foran oss 

 til å planlegge og forberede den raske veksten i omsorgsbehov som forventes om 10-15 år 

 og til en gradvis utbygging av tjenestetilbudet gjennom å foreta investeringer i forebyggende tiltak, 

utdanning/kompetanse, ny teknologi, boliger og anlegg 

Videre har regjeringen utarbeidet en egen Samhandlingsreform for samspillet mellom de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten. Utvalget har valgt å gå videre på de spørsmål og behov som ikke er 

dekket gjennom dette arbeidet. I tråd med mandatet har utvalget på denne bakgrunn lagt vekt på å utrede nye 

grep og løsninger for å møte omsorgsutfordringene i et tidsperspektiv som strekker seg utover regjeringens 

Omsorgsplan 2015, med spesiell vekt på teknologi, alternative bo- og organisasjonsformer, forskning og 

innovasjon. 

I tillegg peker utvalget på de utfordringer og muligheter som ligger i å se disse problemstillingene i internasjonal 

sammenheng, der: 

 personellmarkedet internasjonaliseres og omsorgsarbeidskraft eksporteres/importeres 

 større tjenestetilbydere opererer i et internasjonalt marked 

 og flere og flere pasienter og brukere krysser landegrensene for å få behandling, rekreasjon og opptrening 

Framtidsutsiktene må sees i lys av de store endringene som skjer i befolkningens alderssammensetning i Europa og 

verden forøvrig. Det er grunn til å anta at dette vil sette sitt preg på alle markeder og samfunnssektorer globalt. I 

en slik sammenheng er Norge heldigere stilt med mindre dramatiske utfordringer enn de øvrige land i Europa. 

Samfunnet står overfor omfattende omsorgsoppgaver de neste tiårene. De blir krevende nok om de ikke svartmales 

gjennom krisepregede framskrivninger og verste-fall-scenarier.  

Framtidas omsorgsutfordringer kan etter utvalgets oppfatning ikke løses bare av helse- og sosialsektoren ved hjelp 

av mer fagpersonell, flere institusjoner og nye formelle hjelpeordninger. Med grunnlag i et offentlig ansvar, må de 

fleste samfunnssektorer bidra til å videreutvikle fellesskapsløsninger som er tilpasset nye behov og tilgjengelige 

ressurser. Helt avgjørende vil det være å støtte og utvikle nye former for frivillig engasjement fra familie og 

lokalsamfunn, brukerstyrte organisasjoner og virksomheter basert på samvirke mellom det offentlige og 

sivilsamfunnet. Dette handler minst like mye om hva slags framtidssamfunn vi skal bygge, som hvordan helse- og 

omsorgssektoren skal utvikle seg. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 De fem omsorgsmytene 

For å kunne arbeide med framtidsutfordringene har det vært avgjørende for utvalget å kunne gjøre seg 

opp en oppfatning om hvordan dagens omsorgsbilde ser ut. Det har dannet seg mange oppfatninger om 

dette, dels gjennom beskrivelser i media, og dels som en følge av det fokus som preger den offentlige 

debatten på nasjonalt nivå. For utvalget har det vært nødvendig å rydde av veien noen av de forestillinger 

som har festet seg om omsorgssektoren, og tegne et oppdatert bilde ved bruk av det som finnes av 

aktuelle data og forskning på området.  

3.2.1 Eldreomsorgsmyten 

De kommunale omsorgstjenestene er ikke lenger bare eldreomsorg. De dekker hele livsløpet med 

tjenestetilbud til familier med barn, voksne med nedsatt funksjonsevne og eldre med alvorlig sykdom og 

funksjonstap. Tjenestene blir gitt i alt fra barneboliger til omsorgsboliger og sykehjem, men de fleste som 

mottar omsorgstjenester bor i sin egen bolig. 

I den offentlige debatten blir imidlertid omsorg ofte omtalt synonymt med eldreomsorg. Innsatsen i disse 

tjenestene måles i media og det politiske ordskiftet ofte i tallet på sykehjemsplasser. Det faktiske bildet er 

langt mer nyansert. Mens det bare er om lag 40.000 som får tjenestetilbudet sitt i sykehjem, er det 

225.000 som får omsorgstjenester i eget hjem eller i omsorgsboliger. 1/3 av disse er under 67 år. 

For 20 år siden ble 2/3 av ressursene i omsorgstjenestene brukt i alders- og sykehjem, mens bare 1/3 ble 

brukt på hjemmetjenester. I dag brukes mer enn halvparten av ressursene i denne sektoren til 

hjemmetjenester og tiltak utenfor institusjon (Brevik 2010). 

I diskusjonen om sykehjem versus omsorgsboliger og institusjonstilbud versus hjemmetjenester, glemmer 

en ofte at de kommunale omsorgstjenestene har tjenestemottakere i alle aldre med et mangfold av behov, 

både med hensyn til boform og tjenestetilbud.  

Derfor er eldreomsorg heller ikke et begrep i helse- og sosiallovgivningen, eller i statlige eller kommunale 

budsjett. Lovgivning og ressurstilgang er i hovedsak basert på at det ikke skal gjøres forskjell på folk på 

grunn av alder. Omsorgstjenestene omfatter derfor alle som har behov for det, uavhengig av alder, kjønn, 

diagnose, funksjonsevne eller problem. 

At den kommunale omsorgstjenesten er ensbetydende med eldreomsorg, er med tiden blitt mer og mer 

galt. De siste 20 årene er det faktisk ikke blitt flere eldre brukere av slike tjenester, mens tallet på brukere 

under 67 år snart er tredoblet i samme periode. Nesten alle nye ressurser som er satt inn i sektoren de 

siste årene har gått til å dekke veksten i de yngre brukergruppene 

 

5.2 «Omsorg3» – Nasjonal overenskomst og lokale avtaler om partnerskap 

Som en del av en samhandlingsreform som i sterk grad berører forholdet mellom offentlig og frivillig sektor, 

foreslår utvalget at det også i Norge blir initiert en prosess med sikte på å lage en overenskomst som i 

første omgang dekker omsorgsfeltet eller eventuelt helse- og sosialområdet. En slik overenskomst på 

nasjonalt nivå vil også kunne danne rammene for lokale avtaler mellom kommunene og tredje sektor. 

 



Det overgjøratdetettermin meningbør«stresses»frem Brukerutvalg
sykehjem/hjemmetjenestehvorvi børsøkeåværei «førersetet».Vi vet at deter flere
kommunersomer i «tenkeboksen»ogdabørvi kunnefå til noesomreferanser.

Så kanmanalltid diskutereom detteervegenå gåfor å få innflytelse.Det ersikkertmange
andre.Uansetthvamanutrederog får godeintensjoner,såskjerdetfaktisk ikke noekonkret.

Det er klareføringerfor atkommunenemåhaet tetteresamarbeidmedfrivillig sektor.Detteernoe
ogsåvi måta påalvor og ta initiativ til atdetskjer.Vi er i ferdmedå bli «overkjørt»avandre
frivillige interessegrupperi tro ognaivitetat omsorgsarbeiddreiersegomeldreomsorgalene.

Forat vi skalkunnemarkereossi etbrukerutvalg,erdethelt klart at detteerpersonavhengig.Faren
vedet brukerutvalg,erat dettefort kanbli et alibi. Våreerfaringermedeldrerådhartydeliggjortdettei
forbindelsemedvåreegnekursfor våremedlemmer.Hermådetlagesmyeinformasjontil og
samlingerfor våremedlemmeri utvalgenefor kvalitetssikring avarbeidet. Dettebørværeensentral
oppgavesomkanskissereoppgaveri samrådmedHOD, somharansvaretfor samhandlingsreformen.
Vår oppgavemåværeå støtteoppunderdeforeningersomvil settei gangarbeidetmot kommunen.

Men til syvendeogsistgjelder detåkommei gang– ogdettogetføler jeg gårnå!

Har innarbeidetJakobsinnspill i «malen»og vi kanbrukedettenotatetsamt«malen»for videre
diskusjon.Såfår vi hverenkelttenkegjennomhvilke

Hvilke momenterskalsåutvalgetarbeidemed?Dettekanværemangtog meget.Her erdetnoensom
er hentetfra Bergen:

Rolf Bjørseth



Brukerutvalg sykehjem/hjemmetjeneste 
 
Brukermedvirkning er en forutsetning for å kunne yte gode tjenester. Lovverket gir den 
enkelte bruker betydelig rettigheter til innflytelse på tjenestene som hun/han mottar. 
Lovverket gir brukerorganisasjonene rettigheter til innflytelse på tjenestene på systemnivå. 
Spesielt er dette viktig der brukergruppene har begrenset mulighet til å ivareta sine interesser 
pga funksjonshemming og sykdom. Ved å involvere både brukerorganisasjoner, ansatte 
fagpersoner, politikere og den administrative ledelsen i brukerutvalgene, legges det til rette 
for et samspill, der avklaring av forventninger og tilpasninger skjer på bakgrunn av de ulike 
partenes unike kompetanse. 
 
Sammensetning 
 
Utvalget består av medlemmer fra aktuelle brukerorganisasjoner, brukere/pårørende, 1 
politiker, 1 fra eldrerådet, ansatterepresentant og leder av tjenestestedet. Kommunen har 
sekretærfunksjonen i utvalget. Rådmann deltar på møtene. 
 
Det anbefales at representantene fra brukerorganisasjonene utgjør flertallet i utvalget. Det vil 
legge til rette for reell brukermedvirkning og bidra til å styrke brukerutvalgenes legitimitet. 
Seksjonsleder bør ikke ha stemmerett i brukerutvalget, da det er et rådgivende organ ifht 
leders rolle som linjeleder. 
For å sikre kontinuitet og representasjon bør medlemmene velges med personlige vara og for 
to år av gangen, der halvparten av medlemmene er på valg hvert 2 år. Det bør tilrettelegges 
for en hensiktsmessig ordning for valg av representanter fra brukerorganisasjonene ved det 
enkelte tjenestested. Leder skal representere brukerorganisasjonene. Leder av tjenestestedet  
har ikke stemmerett. 
 
Ansvar og myndighet 
Brukerutvalget gir sine råd til seksjonsleder som er ansvarlig for tjenestestedets tjenester, 
økonomi og personell. Det bør være tungtveiende grunner for at seksjonsleder ikke skal følge 
brukerutvalgets råd, og dersom dette skjer må det begrunnes. Seksjonsleder må gi jevnlig 
tilbakemelding på hvordan alle råd og innspill fra brukerutvalget følges opp og på den måten 
tydelig vise hvordan brukerrådets kompetanse blir benyttet. Dersom et rådgivende vedtak ikke 
tas til følge, begrunnes dette særskilt. Videre er det en viktig funksjon for å sikre 
brukermedvirkning og øke kvaliteten på tjenestene, at brukerutvalgene er høringsinstans for 
rådmannen. 
For å fylle sin funksjon og skape legitimitet for sin virksomhet, må alle involverte i 
brukerutvalgene vise vilje og ha evne til å lytte og verdsette brukernes erfaringer og 
synspunkter. Alle har rett til å fremme saker. 
 
Organisering av arbeidet 
Brukerutvalgene bør ha minst 4 møter hvert år. Dette er et minimum for å kunne følge opp 
aktuelle saker. Rådmannen vil sikre at møteplanene legges opp ifht gjeldende frister i 
kommunens årshjul. Møteinnkalling og referat føres i samsvar med beste praksis på området 
og jounalføres og arkiveres i kommunens felles post- og journalsystem. Seksjonsleder er 
brukerutvalgets sekretær med ansvar for møteinnkalling og referat. Utvalgets leder kan be om 
at det innkalles til ekstraordinære møter. Saksliste settes opp i samarbeid mellom utvalgets 
leder og seksjonsleder 
 
 
Informasjonsspredning 
I hvilken grad brukerutvalgene lykkes med sin funksjon, vil avhenge av en systematisk 
informasjonsspredning og forpliktende dialog med de som de representerer. Informasjon og 
dialog må skje på tilrettelagte arenaer som imøtegår de ulike gruppenes behov. 
En egen internettportal med presentasjon av mandat og retningslinjer, det enkelte 
brukerutvalg og deres arbeid, er hensiktsmessig. Samtidig må all informasjon spres gjennom 
trykksaker og oppslag på det enkelte sykehjem, for å sikre tilgjengelighet for alle. En egen 
informasjonsbrosjyre om brukerutvalg vil kunne være av stor nytte. Informasjonsspredning er 
også en forutsetning for en god rekrutteringen til brukerutvalgene. Det inviteres til åpent 
informasjonsmøte minst en gang i året. 



 
Saker og oppgaver 
Brukerutvalget bør kunne behandle og gi råd og innspill i saker som gjelder alle sider ved 
enhetens drift og tjenesteproduksjon. Imidlertid bør brukerutvalget ikke behandle saker som 
gjelder tjenester til enkeltpersoner og personalsaker. Dette kan komme i konflikt med lovverk 
som regulerer personvern og taushetsplikt. Saker som behandles bør fremmes på prinsipielt 
grunnlag og knyttes til gruppers behov, ikke enkeltpersoner. Utvalgene har også en viktig 
funksjon som høringsinstans for rådmannen i budsjett og plansaker og andre saker som 
vedrører tjenestestedet, tjenesteområdet eller tjenestestedets nærområde. 
 
Brukerutvalgene skal behandle, gi råd og være høringsinstans i saker som gjelder: 
Organisering, tjenestetilbud, personale, kompetanse, brukermedvirkning og utviklingsarbeid     
ved tjenestestedet 
Bruker- og medarbeiderundersøkelser samt andre aktuelle undersøkelser og vurderinger. 
Rapporter fra statlige tilsynsmyndigheter. 
Særskilte planer for tjenesten som kommunens Omsorgsplan. 
Handlingsprogram med budsjett og årsplan. 
Virksomhetsplan. 
Årsrapport. 
Aktuelle saker som gjelder tjenesteområdet eller nærområdet. 
Søke å få til samarbeid med frivillige organisasjoner innenfor definerte oppgaver. 
Ta initiativ til, og bidra til planlagte velferds- og trivselstiltak  
 
Årsrapportering 
For å sikre en systematisk oppsummering og kunnskapsdeling av brukerutvalgenes arbeid og 
resultater, bør dette inngå som del av kommunens årsrapporter. 
 
Opplæring 
Et eget opplæringsprogram vil kunne bidra til felles forståelse av mandat og retningslinjer, og 
skape trygghet for den enkelte i utøvelsen av sin rolle utvalget.  
 
Samarbeid og erfaringsutveksling 
Brukerutvalgene bør oppfordres til samarbeid og erfaringsutveksling. Dette vil kunne gi økt 
kompetanse og styrke brukerutvalgenes funksjon. I tillegg foreslår rådmannen at det etableres 
en årlig brukerutvalgskonferanse. En slik konferanse vil kunne bidra til både 
erfaringsutveksling og læring og kunne styrke oppslutningen om og statusen til utvalgene.  
 
Evaluering 
Brukerutvalgsordningen anmodes å evalueres hvert andre år. Evalueringene vil sikre at 
mandat og retningslinjer etterlevelses og identifisere forbedringspunkter. Ved at resultatene 
legges fram i egen sak for Utvalg for eldrerådet og  helse og sosial, gis det mulighet for 
jevnlig oppdatering av mandat og retningslinjer.  
 
 
Opprettelse av øvrige brukerutvalg 
Mandat og retningslinjer vil kunne gjøres gjeldende for eller tilpasses andre tjenester, der det 
enkeltvis eller samlet kan være aktuelt å innføre brukerutvalg.  



Hei.
Sak: Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset – møte 8. mars 2016 kl 13.00.
På sakslista til rådets møte 8. mars ønsker jeg at følgende blir tatt inn:
Info:
- Kommunereformen – info om status og videre framdrift.
- Ombygging ved NOS – info om status og videre framdrift.
Drøftingssak:
- Opprettelse av brukerutvalg ved sykehjem og hjemmetjeneste i Nesset – info og drøftinger. 
   (Se vedlagt notat og mal)
Mvh
Mellvin

Mellvin Steinsvoll
Frisvollvegen 18
6470 ERESFJORD
Tlf.: 908 66 683
E-post: mellvin.steinsvoll@nessetpost.no
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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 

  



10 
 

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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