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FORORD 
  
Pasienter, brukere og pårørendes opplevelser og tilbakemeldinger om hvordan de opplever helse- og 
omsorgstjenestene, er en viktig kilde til læring og forbedring av tjenestene. Vi er stolt over at vi i 
Norge har et godt offentlig helsetilbud for hele befolkningen. Ansatte i helsetjenesten har et 
krevende arbeid, både rent faglig og i forhold til å ivareta de mellommenneskelige aspektene i en 
travel hverdag.  
 
Største delen av de som henvender seg til pasient- og brukerombudet tar opp utfordringer de har i 
forhold til dårlige opplevelser med helse- og omsorgstjenesten. Det kan bl.a. skyldes forventninger 
som ikke er imøtekommet, dårlig oppførsel hos personell, rot og sommel, avvisning eller avslag på 
behandling, lang ventetid, feil behandling og i verste fall at pasienter har blitt påført alvorlig skade 
eller død under behandlingen. Det er viktig at disse opplevelsene både blir bearbeidet av pasient, 
bruker og pårørende i tillegg til at helse- og omsorgstjenestene tar lærdom av disse hendelsene.  
 
Vi ser ofte at direkte kontakt mellom partene etter slike hendelser, er den beste måten å løse saken 
på. Direkte dialog og samtaler mellom partene kan bidra til å klargjøre hendelsene, oppklare 
eventuelle misforståelser og bidra til læring. Dette kan bidra til fornyet tillit til tjenestene, fornøyde 
pasienter og litt "klokere" personell.  
 
Pasient- og brukerombudet får høre en del av disse historiene og bidrar til at rette instanser kobles 
inn for å handtere disse hendelsene på best mulig måte. I denne årsmeldingen har vi beskrevet noe 
av aktiviteten ved ombudskontoret i 2018 og omtalt noen fokusområder som vi mener er viktig å 
belyse. 
 
 
 
 
 
Kristiansund 07.03.2019 

 
Runar Finvåg 
pasient- og brukerombud 
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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. Helsedirektoratet administrerer 
ombudsordningen, men ombudene er faglig uavhengig og selvstendig. Det er i utgangspunktet et 
pasient- og brukerombud i hvert fylke. 
 

2. Arbeidsområde og virksomhetsbeskrivelse 

2.1 Om Møre og Romsdal 
  

 

 
Møre og Romsdal fylke har: 
 

• 36 kommuner 

• 4 sykehus 

• Ca. 266 000 innbyggere 

• Areal på 15 099 km2 

2.2 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, tannbehandling, NAV og vergemål. 

2.3 Arbeid med enkeltsaker og å bidra til økt kvalitet i tjenestene 
Ombudet er en viktig mottaker og formidler av pasient- og brukeropplevelser. Enhver kan henvende 
seg til ombudet. De som tar kontakt er pasienter, brukere, pårørende eller ansatte i helse- og 
omsorgstjenesten. Det er mulig å ta kontakt anonymt, og tjenesten er gratis.  
 
Ombudet skal være et tilgjengelig lavterskeltilbud for de som har spørsmål, tilbakemeldinger eller 
klager til helse- og omsorgstjenestetilbudene. Bistanden går ofte ut på å lytte, stille spørsmål, gi 
informasjon om muligheter, hjelpe til å sortere og gi råd. Dersom det er grunnlag for å gå videre med 
saken, skjer det i samarbeid med pasienten. Alternativene vil ofte være ett eller flere av disse:  

• ta opp saken direkte med tjenestestedet, gi tilbakemelding eller be om et dialogmøte  

• klage til fylkesmannen  

• søke erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning  
 
Ombudets videreformidling av pasienter, brukere og pårørendes erfaringer og opplevelser i helse- og 
omsorgstjenestene, kan bidra til økt kvalitet i tjenestene. Dette skjer i enkeltsaker, i dialog med 
helsepersonell, tjenestene og tilsynsmyndighetene, og ikke minst i gjennom årlig melding til 
Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet. 
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3. Økonomi og drift 
 
Pasient- og brukerombudskontoret i Møre og Romsdal ligger i Kristiansund og har 4 årsverk: Pasient- 
og brukerombud Runar Finvåg, seniorrådgiver Marianne Glærum, seniorrådgiver Reidun Helgheim 
Swan og rådgiver Torill Avnsnes Aspholm. 
 

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

 2016 2017 2018 

Budsjett 2 949 3 309 3 286 

Regnskap 2 903 3 270 3 328 

 

Økonomistyringen gjennom året har vært god med et regnskapsresultat på 1,3% merforbruk i forhold 
til budsjett. 
 

3.2 Personal- og kompetanseutvikling 

Helse- og omsorgstjenestene er i stadig endring og dette stiller krav til ansatte om kontinuerlig å 
tilegne seg ny kunnskap og kompetanse på området. Ansatte har deltatt på ulike kurs og konferanser 
i løpet av året. 
 
For at kontoret kan yte ombudstjenester effektivt og med god kvalitet, er det viktig med god 
personalforvaltning. Ombudskontoret er forholdsvis lite med fire medarbeidere og dermed sårbart 
med hensyn til sykefravær. Det er derfor sterkt fokus på HMS-arbeid og at ansatte opplever et 
helsefremmende arbeidsmiljø på kontoret. 
 

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 kjent 
skjer i hovedsak gjennom kontakt med den enkelte pasient, bruker og pårørende, helsetjenestene og 
foredragsvirksomhet. 
 
Sosiale medier er en viktig informasjons- og formidlingskanal i befolkningen. Pasient- og 
brukerombudet i Møre og Romsdal har egen profil på Facebook der vi formidler lokale og nasjonale 
nyheter innen helse- og omsorgstjenesten. I tillegg har Pasient- og brukerombudet egen nettside på 
https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet Pasient- og brukerombudsordningen har også en 
nasjonal Facebook profil hvor aktuelle saker fra hele landet deles. 
 
 
 
 
 
 

https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet
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4. Statistikk - nye henvendelser og problemstillinger 2018 
 
Alle henvendelser til pasient- og brukerombudene registreres og kodes for å analysere hvilke 
problemstillinger pasienter, brukere og pårørende opplever i ulike deler av tjenestene.  
 
Nye henvendelser og problemstillinger for 2016, 2017 og 2018: 

 2016 2017 2018 

Nye henvendelser 635 581 555 

Problemstillinger  869* 786*  694* 

*Totalt antall problemstillinger registrert i henvendelser til ombudet. 

 
Tabellen viser et stabilt tilfang av nye henvendelser til Pasient- og brukerombudet i Møre og 
Romsdal, med en liten nedgang av henvendelser i løpet av de to siste årene. 
 

4.1 Hvilke tjenester gjelder problemstillingene.  
Figuren under viser fordeling av problemstillinger på hvilke tjenester i 2018 (i prosent). 
 

 
 
Oversikten viser at det er flest problemstillinger angående spesialisthelsetjenesten (50 %) og 34 % av 
problemstillingene gjaldt kommunale helse- og omsorgstjenester. Sakene som omhandler 
kommunale helse- og omsorgstjenester er ofte tid- og ressurskrevende der saksbehandler har mer 
omfattende kontakt og oppfølging med klager og tjenestested, enn saker som gjelder 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Kategorien «Forespørsler» på 10 % omhandler henvendelser om generelle spørsmål om rettigheter 
og klageordninger. Kategorien «Utenfor mandat» på 5 % omhandler henvendelser som ligger utenfor 
ombudets arbeidsområde, eksempelvis er dette spørsmål om NAV, privat helsetjeneste, vergemål og 
tannbehandling. En del pasienter og brukere har sammensatte utfordringer der de har behov for 
hjelp også fra NAV i tillegg til helse- og omsorgstjenestene. Vi ser fortsatt et behov for en 
ombudsordning som gjelder for brukere av NAV. 
 
 

34%

50%

10% 5%

Kommunal helse- og omsorgstjeneste Spesialisthelsetjeneste Forespørsler Utenfor mandat
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4.2 Problemstillinger angående spesialisthelsetjenesten 
I 2018 ble det registrert 416 nye problemstillinger angående spesialisthelsetjenesten. Diagrammet 
under viser fordeling av antall problemstillinger (345) fordelt på sykehusene i fylket i tillegg til St. 
Olavs hospital for årene 2016, 2017 og 2018. I tillegg var det 71 problemstillinger som omhandlet 
andre sykehus/spesialisthelsetjeneste i andre deler av landet. 
 

 
 
Det er flest problemstillinger tilknyttet Molde sjukehus (112) og Ålesund sjukehus (99), deretter 
Kristiansund sjukehus (73), St. Olavs hospital (42) og Volda sjukehus (19). 
 

 
 
Det er flest problemstillinger om kirurgiske inngrep der det stilles spørsmål om mulig svikt og 
feilbehandling. Den nest største kategorien omhandler pasienter som opplever problemer i 
behandling av psykiske lidelser. Problemstillingene innen psykisk helsevern omhandler ofte mangel 
på informasjon og medvirkning, i tillegg til klage på tvang, medisinering og feil i journal. 
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Deretter følger kategoriene nevrologi, indremedisin, fødselshjelp og kvinnesykdommer, og onkologi. 
Her er det ofte spørsmål om pasienten har vært utsatt for mulig forsinket eller feil diagnostisering, og 
problemstillinger angående venting på å få behandling. Spesielt innen kreftbehandling blir vi 
kontaktet av pasienter som opplever at de må vente lenge mellom utredning, diagnostisering og 
gjennomføring av ulike behandlingstiltak. En del av disse pasientene opplyser at de ikke har fått 
oppnevnt koordinator eller kontaktlege. 
 

4.3 Problemstillinger fordelt på tjenester i kommunene  
I 2018 var ble det registrert 279 nye problemstillinger fordelt på alle kommunene. Diagrammet under 
viser antall problemstillinger meldt til pasient- og brukerombudet fordelt på kommuner med mer 
enn 10 problemstillinger. 

 
 
 
Fordelingen viser at det var flest henvendelser angående Ålesund kommune, tett fulgt av 
Kristiansund og Molde. Dette er de kommunene i fylket med flest innbyggere og naturlig nok derfor 
også flest henvendelser. 
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Fastlege 
Det er flest henvendelser angående fastlege. Pasienter tar opp problemer med manglende og 
forsinkede henvisninger, diagnostisering, medisinering, og uenighet om behandlingstiltak. Fastlegen 
er et viktig kontakt- og knutepunkt for pasienten i helsevesenet og dermed en viktig samarbeidsaktør 
for pasienten til å komme videre til andre behandlingstilbud ved behov. 
  
Sykehjem og helsetjenester i hjemmet 
Det var totalt 68 problemstillinger knyttet til korttids- og langtidsopphold i sykehjem og 
helsetjenester i hjemmet i henvendelsene til ombudet i 2018. Det er i hovedsak pårørende som tar 
kontakt i disse sakene. Årsaken til kontakt omhandler i hovedsak manglende tildeling av tjenester, 
manglende medvirkning i utforming av tjenestetilbudet og klage på kvalitet i tjenestetilbudet. Noen 
opplever at verdighetsgarantien ikke oppfylles.  
 
Legevakt 
Det var 12 problemstillinger knyttet til legevaktstjenesten i 2018. Dette omhandler i hovedsak at 
pasientene har opplevd å ikke få tilstrekkelig utredning eller behandling. Det kan i enkelte tilfeller 
innebære betydelig risiko for pasientene hvis alvorlig sykdom ikke blir diagnostisert og fulgt opp 
innen kort tid. Det er viktig at helsepersonell setter av tilstrekkelig tid for å lytte til pasientens eller 
pårørendes beskrivelse av plagene fordi dette er et viktig bidrag til å stille riktig diagnose. Vi hører 
dessverre ganske ofte at pasienter som har oppsøkt legevakt opplever at legen har dårlig tid og dette 
kan innebære en risiko for at riktig diagnose og behandling ikke blir gitt. 
 
Andre kommunale helse- og omsorgstjenester 
Pasient- og brukerombudet får også noen henvendelser angående andre kommunale helse- og 
omsorgstjenester. Dette gjelder blant annet fysioterapi, støttekontakt, brukerstyrt personlig 
assistanse og avlastning. Problemstillinger knyttet til disse tjenestene omhandler i hovedsak at 
pasient/bruker ikke får tilstrekkelig omfang av tjenesten eller at kvaliteten i tjenesten ikke er god 
nok. 
 

5. Fokusområder i 2018 
Fokusområdene er av prinsipiell betydning og vi mener at våre erfaringer på disse områdene kan 
benyttes til læring og forbedring av kvaliteten i tjenestene. 
 

 
            Foto: Reidun E. Helgheim Swan 
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5.1 Kvalitetsreformen "Leve hele livet" 
Kvalitetsreformen "Leve hele livet" har som mål at eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre 
livet. Reformen handler om de grunnleggende forhold som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, 
aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Intensjonen er å etablere et bedre 
aldersvennlig samfunn. Reformperioden er fra 2019 til 2023. 
 
Det er bra at regjeringen har økt fokus på eldre gjennom reformen, da vi over mange år har erfart at 
mange eldre med hjelpebehov ikke har fått tilstrekkelig hjelp. Mange av tiltakene i reformen er 
forhold som eldre med hjelpebehov allerede har krav på; god ernæring, aktivitetstilbud, felleskap 
med andre, nødvendig og forsvarlig helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Ofte når dette ikke 
fungerer handler det blant annet om at det ikke er satt av tilstrekkelig med ressurser og kanskje at 
personellet mangler kompetanse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Når det ikke følger 
med nye penger for å gjennomføre tiltakene i reformen, er vi usikker på om vi får de tilsiktede 
positive effektene av reformen.  
 
Det er selvsagt mye som fungerer godt i eldreomsorgen i kommunene. Det er i hovedsak de forhold 
og hendelser som ikke fungerer, som ombudet får kunnskap om. Mange av disse henvendelsene 
handler om eldre som opplever å få for lite hjelp, det er manglende utredning og avslag på søknader 
om hjelp, manglende informasjon om tjenestetilbud, manglende medvirkning i utforming av 
tjenestetilbudet og manglende verdighet i tjenestene. Dette er forhold som også 
tilsynsmyndighetene har avdekket gjennom flere år. Riksrevisjonen har uttalt at de er bekymret for 
kvaliteten i eldreomsorgen, og dette gjelder blant annet forhold som underernæring, og at det 
tildeles tjenester uten at behovene og ønskene er tilstrekkelig kartlagt hos den som har hjelpebehov. 
Riksrevisor Per Kristian Foss har uttalt at staten ikke har god nok oversikt over kommunene sitt 
arbeid med å sikre rett kapasitet i eldreomsorgen. Dette er en bekymring alle pasient- og 
brukerombudene har meldt over flere år. 
 
Det er bra at kommunene jobber med at eldre skal få bo hjemme lengst mulig, men det er ikke den 
eneste og beste løsningen. Mange, og stadig flere, har så stort hjelpebehov at de har krav på 
sykehjemsplass.  Kommunene er pliktig til å ha nok sykehjemsplasser. I dag har mange kommuner for 
få institusjonsplasser, både langtids- og korttidsplasser. Dette resulterer ofte i at pårørende er utslitt 
etter en langvarig kamp for å få tilstrekkelig hjelp til sine nære. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eks. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ombudet ble kontaktet av flere pårørende/pasienter som var bekymret for manglende stell, 
medisinering og underernæring hos eldre på et sykehjem, fordi de hadde observert at det var så få 
på pleiere på vakt, slik at pasientene ofte var overlatt til seg selv. Det var multisyke og kognitivt 
svekkede pasienter som bl.a. hadde omfattende behov for helsebistand. Mange hadde behov for 
god tid i matsituasjonen, noe som gikk på bekostning av tidsbruken hos de få ansatte - som også 
måtte gjennomføre andre gjøremål som å stelle pasientene m.m. Faren for underernæring var 
stor. Pårørende mente at kommunen ikke hadde utredet pasientene godt nok for å kartlegge 
behovet og tidsbruken på hver enkelt pasient, herunder hvor mange ansatte som måtte til for å gi 
forsvarlige helsetjenester. I samme sak ble det meldt om at pasientene kom seg sjelden ut og det 
var mangel på aktiviteter på sykehjemmet og pasientene ble sittende virksomhetsløse. En pasient 
skal ha uttalt at; "Det blir lange dager å sitte her". Det ble etterlyst fysioterapibehandling og annen 
bistand til disse pasientene.  
De Pårørende varslet også Fylkesmannen som foretok tilsyn, og det ble avdekt flere avvik som gikk 
på ernæring, medisinering, stell og pleie, aktivitet og mangelfull bemanning. 
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Det er mange flinke og dedikerte helsearbeidere som jobber med eldreomsorgen. Kommunen som 
arbeidsgiver er pliktig til å legge til rette for at helsepersonell har rammevilkår som gjør dem i stand 
til å oppfylle sine lovpålagte plikter. Hvis rammevilkårene ikke er på plass eksempelvis at det er for 
lite bemanning til å gi forsvarlig hjelp, skal avvik meldes.  
  

5.2 Terskel for å klage 
Noen av de som kontakter pasient- og brukerombudet og som ønsker å klage på helse- og 
omsorgstjenester, ber om å få være anonyme. Grunnen er frykt for sanksjoner mot seg selv eller sine 
nære.  Det er særlig ved vedvarende behov for helse- og omsorgstjenester at frykten er størst.  
 
Pasient- og brukerombudet anmoder alle tjenesteytere innen helse- og omsorgstjenester om å 
tilrettelegge for at en pasient/bruker/pårørende skal kunne klage på tjenestene, og at de møtes med 
profesjonalitet, respekt og god kommunikasjon.   Vår oppfordring er å behandle enhver 
tilbakemelding/klage, som en gylden mulighet til å forbedre tjenestene, noe som både gir læring og 
mulighet til kvalitetsforbedring.  Det samme gjelder når det meldes om avvik fra ansatte. 
 
Vi har ofte opplevd at klager som blir behandlet på en imøtekommende og profesjonell måte, har 
bidratt til å styrke tilliten til tjenestene og bidratt til bedre tjenester. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En pårørende ringte og klagde på at sykehjemmet der hennes demente mann bodde, hadde 
klippet av ham alt hår og skjegg. Hun kjente ikke igjen mannen sin, og følte at dette var et slags 
overgrep og svært uverdig for mannen, da hårpryden var en viktig del av hans identitet. Hun 
spurte om dette var lovlig? POBO viste til at medbestemmelsesretten ikke var oppfylt dersom 
dette var gjort uten å rådføre seg med pasient/pårørende først. Pårørende hadde tatt dette opp 
med leder som beklaget hendelsen på vegne av en ny ansatt, men uttalte også at "håret vil jo gro 
ut igjen". Kona var ikke tilfreds med beklagelsen og hadde mistet noe av tilliten til at sykehjemmet 
ivaretok mannens autonomi. 

 
Ombudet ble kontaktet av nærmeste pårørende til forholdsvis ung bruker med alvorlig sykdom som 
utviklet seg i retning av behov for stadig mer og omfattende kommunale helse- og omsorgstjenester. 
Problemstillingen gjaldt manglende tjenester til å mestre en krevende hverdag. 
 
I første omgang hadde kommunen fattet vedtak om begrenset (for lite) hjelp i hjemmet. Nærmeste 
pårørende hjalp brukeren med å klage på vedtaket. Nærmeste pårørende hadde god kunnskap om 
rettigheter og klageprosess, noe som sannsynligvis fikk betydning for utfallet i saken. Klagen fra 
nærmeste pårørende ble ikke imøtekommet fra kommunen og dermed sendt til Fylkesmannen for 
behandling. Ombudet bisto med råd og veiledning til nærmeste pårørende i den videre behandling 
av saken. Fylkesmannen omgjorde vedtaket fra kommunen og kommunen fattet etter ny og 
grundigere utredning av brukeren, et nytt vedtak med betydelig mer hjelp til brukeren. Dette 
medførte at brukeren kunne føle seg trygg ved å bo hjemme med tilstrekkelig hjelp. Kommunen 
imøtekom også etter hvert brukerens ønske om Brukerstyrt personlig assistanse slik at brukeren 
kunne styre hjelpetiltakene selv.  
 
Etter saken var avsluttet uttalte nærmeste pårørende at hvis ikke brukeren hadde fått hjelp både fra 
nærmeste pårørende og ombudet, så fryktet hun at utfallet av saken ikke ville vært i brukerens favør.  
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5.3 Fragmenterte helsetjenester 
I Helse Møre og Romsdal HF er det fire sykehus med noen funksjonsfordelinger mellom sykehusene. I 
tillegg benytter mange pasienter St. Olavs Hospital i Trondheim. Lange reiseavstander kan medføre 
slitsomme turer for syke pasienter, spesielt der de skal behandles på ulike sykehus. Det er grunn til å 
anta at et behandlingsforløp som innebærer behandling flere steder, kan medføre økt risiko for svikt i 
behandlingen. Dette gjelder bl.a. utfordringer med informasjonsutveksling og hvem som til enhver 
tid har ansvaret for behandlingen og oppfølgingen av pasienten. Vi hører fra en del av disse 
pasientene og deres pårørende at de opplever strevsomme reiser, manglende informasjon og 
usikkerhet med hensyn til hvem de skal kontakte og uforutsigbarhet i behandlingsforløpet. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ombudet forventer at det alltid oppnevnes en kontaktlege ved langvarige og koordinerte 
helsetjenester. Opprettelse av kontaktlege er viktig der hvor helsetjenesten er fragmentert og da 
spesielt med tanke på at pasienter blir sendt mellom flere sykehus.  Dette for å gi forutsigbarhet og 
trygghet for både pasienten og de pårørende når de vet hvem de kan kontakte.  
 

5.4 Fritt behandlingsvalg – fritt for alle?  
Plikten til å yte likeverdige helsetjenester følger til dels direkte av helselovgivningen, men også av 
den generelle plikten til likeverdig offentlig tjenesteyting etter diskrimineringslovverket. Alle henviste 
pasienter skal vurderes individuelt og ut fra et medisinsk forsvarlig skjønn uavhengig av 
bostedsregion. I henhold til spesialisthelsetjenesteloven har det regionale helseforetaket ansvar for å 
sørge for at hele befolkningen i helseregionen, som strekker seg fra Namsos sykehus i nord til Volda 
sjukehus i sør, blir tilbudt en likeverdig spesialisthelsetjeneste. 
 
Retten til å velge behandlingssted foreligger allerede når fastlegen gjør en henvisning, ved 
undersøkelse, eller ved behandling og opphold. Det vil si at pasienten som hovedregel kan velge 
behandlingssted når som helst gjennom hele pasientforløpet. Pasienten kan ikke velge et høyere 
behandlingsnivå. 
 
Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal har over flere år fått henvendelser fra en del 
pasienter fra Møre og Romsdal som har opplevd å ikke få innvilget retten til fritt behandlingsvalg – 
dette gjelder spesielt ved St. Olavs Hospital HF. Vi har eksempler på pasienter som opplever at St. 
Olavs Hospital ikke tar imot pasienten med begrunnelse at de vil få den oppfølgingen de trenger ved 
sitt lokalsykehus. En annen begrunnelse som også er brukt er at de må prioritere pasientene i eget 
fylke.  
 
Pasienter forteller at de føler seg motarbeidet og må "kjempe" for å få innfridd retten til fritt 
behandlingsvalg. Vi ønsker derfor å påpeke at St. Olavs hospital også er et lokalsykehus for hele 
befolkningen i region Midt Norge, i tillegg til å være et spesialisert universitetssykehus. Vi har 
gjentatte ganger kontaktet St. Olavs Hospital HF der vi har klaget saker inn til både sykehuset og 
Fylkesmannen uten at vi kan se at det har blitt noen endring. 
 

Pårørende etter avdød far kontaktet ombudet og fortalte at pasienten fikk sin kreftdiagnose ved et 
sykehus i Møre og Romsdal.  Han ble deretter sendt til St. Olavs hospital for videre utredning, for 
så å bli sendt tilbake til et annet sykehus i Møre og Romsdal for å få cellegiftbehandling. Neste 
ledd i behandlingen var det fjerde sykehuset for å få strålebehandling. Pasienten opplevde dette 
pasientforløpet som svært krevende og etterlatte har i etterkant stilt spørsmål om både han og de 
fikk tilstrekkelig informasjon og forsvarlig oppfølging og behandling. Ombudet sendte brev til 
begge helseforetak og ba om en redegjørelse. I tilbakemeldingene ble behandlingsforløp 
beskrevet og ansett som forsvarlig, og de mente pasienten var holdt godt informert underveis. 

 



13 

 

Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal antar at denne praksisen kan skyldes manglende 
kunnskap hos helsepersonell om retten til fritt behandlingsvalg. Vi vil derfor minne ledelsen om 
deres ansvar til å sørge for at ansatte gis opplæring i lovverket om Fritt behandlingsvalg og sørger for 
at dette gjennomføres etter lovgivers intensjon. Selv om det snakkes om "pasientlekkasjer" mellom 
helseforetakene og at dette medfører tapte inntekter for helseforetak som taper pasienter til andre 
helseforetak, så skal lovfestede rettigheter komme foran økonomiske hensyn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      Foto: Torill Avnsnes Aspholm 

 

5.5 Psykisk helsehjelp – tilstrekkelig fagpersonell og samhandling? 
 
I 2014 ble "Den gylne regel" innført i spesialisthelsetjenesten med ambisjoner om at psykisk helse og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skulle få høyere vekst enn somatikken. Dette var noe som 
ville medføre økte kostnader og tydelig prioritering innen psykisk helse og rusbehandling i 
helseforetakene. Det er grunn til bekymring når det på grunn av kraftige økonomiske nedskjæringer i 
Helse Møre og Romsdal HF planlegges kutt i tjenestene og nedlegging av døgnplasser. Vi frykter at 
dette kan medføre lengre ventetid på behandling, og stadig større press på helsepersonellet som 
jobber i denne delen av helsetjenesten. 

 
"Ola" er en av mange, og var under oppfølging for kreft og ønsket å benytte seg av Fritt 
behandlingsvalg og få videre oppfølging ved St. Olavs hospital. Han ba sykehuset i Møre og 
Romsdal om å overføre han dit.  
Ola fikk opplyst at St. Olavs Hospital hadde returnert henvisningen til sykehuset i Møre og Romsdal 
med begrunnelse at "St. Olavs hospital har full tillit til …. sykehus". 
Pasient- og brukerombudet klaget saken inn til direktør og Ola fikk da innvilget sin rett til Fritt 
behandlingsvalg. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Somatikk
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Denne bekymringen forsterkes når vi vet at det er mangel på psykiatere, psykologer, samt mangel på 
tilstrekkelig senge- og døgntilbud i spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helsevern. Situasjonen 
med lav bemanning er også svært krevende for helsepersonellet som skal sikre et forsvarlig 
tjenestetilbud. 
 
Vi har eksempler på at svært syke pasienter har opplevd å få for lite hjelp og blitt utskrevet i 
forbindelse med høytider/ferieavvikling og hvor det har endt med tragisk utfall.  En del av disse 
pasientene ønsker ikke å bli utskrevet og ber om fortsatt døgnbehandling i institusjon. I tillegg får vi 
tilbakemeldinger fra slitne pårørende som opplever det belastende over tid at deres nærmeste ikke 
får tilstrekkelig hjelp. 
 
Ikke sjelden blir pasienter utskrevet med beskjed om å oppsøke ambulant akutt team dersom de 
trenger videre helsehjelp, men mange av dem er så syke at de ikke har mulighet til å oppsøke denne 
hjelpen på egen hånd. I tillegg er ofte dette kommunale hjelpetilbudet ikke tilgjengelig i helgene. 
 
En del erfarer at de kommunale tjenenester til denne pasientgruppa ikke er godt nok utbygd og det 
kan være uklarheter i koordineringsansvaret. For å lykkes med å ivareta disse pasientene, bør først 
og fremst pasientens behov være førende og fokuset må være at pasienten (eller pårørende der 
pasienten ikke er i stand til dette selv) får medvirke i utformingen av helsehjelpen. 
  
Pasient- og brukerombudet er bekymret for at denne gruppen pasienter ikke får tilstrekkelig hjelp 
med det tilbudet de i dag har i helseforetaket og i kommunene. I mange tilfeller kreves et 
omfattende samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene for å gi god og sømløs 
behandling og oppfølging av disse pasientene. Dette forutsetter god kommunikasjon og gode rutiner 
mellom spesialisthelsetjenesten, kommunen, pasient og nærmeste pårørende. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

5.6 Brukere med sammensatte og omfattende hjelpebehov 
Utviklingen går i retning av at vi kommer til å øke levealderen og at eldre vil utgjøre en stadig større 
andel av befolkningen. Dette vil medføre at antallet med behov for sammensatte tjenester øke, og 
antallet som lever lenger med kroniske lidelser vil øke. Personer med sammensatte behov og 
kroniske tilstander finnes i alle aldersgrupper, og de kan ha et bredt spekter av utfordringer. 
Utfordringene vil blant annet kreve tverrfaglig oppfølging fra kommunene over tid, der flere sektorer 
er involvert. Dette innebærer økt krav til kapasitet og riktig kompetanse. Kompetansen omhandler 
både mer avansert klinisk kompetanse, krav til bruk av teknologiske løsninger og 
samhandlingskompetanse. 

 

 
"Karl" har gått med selvmordstanker i lang tid og fikk frivillig opphold på akutt avdeling. Da det nærmet 
seg påske ble han utskrevet med beskjed om at det er "familietid". "Karl" ønsket ikke selv å bli 
utskrevet og både han og familien ba om at han fikk bli. Tjenesten skrev han allikevel ut med beskjed 
om at de skulle varsle ambulant team slik at han fikk bistand fra dem. Familien mistenker at det er 
ferieavviklingen i påskehøytiden som avgjorde at "Karl" ikke fikk være der. Ambulant team ble ikke 
varslet. 2 måneder etter utskriving tok Karl sitt eget liv. 
 
Ombudet har bistått etterlatte med klage til Fylkesmannen som opprettet tilsynssak. Saken er fortsatt 
under behandling hos Fylkesmannen. 
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Ombudet er i daglig kontakt med pasienter, brukere og pårørende som har viktige erfaringer om 
hvordan helsetjenesten fungerer og oppleves. Det er ikke uvanlig at de som kontakter oss har 
opplevd en del utfordringer over tid. Dette kan handle om manglende samhandling, forutsigbarhet, 
og manglende medvirkning til eget tjenestetilbud. Enkelte opplever at de tjenestene de er tildelt ikke 
er tilstrekkelige for det behovet de har. En del av henvendelsene handler også om manglende støtte 
og bistand til pårørende. Dette kan omhandle mangel på avlastning, mangel på informasjon og 
medvirkning der det ville ha vært naturlig.  
 
Vi bistår med råd og veiledning til de som henvender seg, og vi gir ulik form for bistand i klagesaker. 
Enkelte saker har en slik kompleksitet og alvorlighetsgrad at vi velger å være med pasient / bruker i 
direkte møte med helsetjenesten. Ombudenes tilstedeværelse lokalt gir den nødvendige nærhet og 
kjennskap til pasienter, brukere og tjenestesteder, og er avgjørende for at ombudene kan arbeide på 
denne måten. Vi reiser rundt der folk bor og der tjenestene gis.  
 
 
 

 
                              Foto: Reidun Helgheim Swan 

 
 
 

 

Individuell plan og koordinator 

Vi blir kontaktet av mange pasienter som ikke har individuell plan (IP), og som heller ikke vet at de 
har rett til å få IP. Vi hører om mangel på oppfølging og bruk av etablert IP spesielt i helse- og 
omsorgstjenestene i kommunene. Dette er et gjentagende problem i de litt større og komplekse 
sakene som gjerne har vart over år, og hvor de pårørende er svært slitne. Pasienter og brukere med 
sammensatte og omfattende hjelpebehov har ofte behov for høyere kompetanse og flere ressurser 
enn det kommunene tilbyr. Vi har flere henvendelser fra fortvilte pårørende med bekymring om at 
familiemedlemmer ikke får den hjelpen de trenger. De forteller at kampen med det offentlige er den 
tyngste. I noen av disse sakene mangler det også oppnevning av koordinator.  
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Å yte forsvarlige tjenester til brukere med sammensatte utfordringer kan også være krevende for de 
som yter helse- og omsorgstjenestene. Det fortelles om manglende kontinuitet og forutsigbarhet for 
brukere med store hjelpebehov. Ferieavvikling og sykefravær resulterer i uker og måneder med 
marginal hjelp fordi det tar tid å rekruttere vikarer og nye ansatte. 
 
Pasient- og brukerombudene mener at tjenesteyterne må ha større fleksibilitet og velvilje til å 
samarbeide om og med pasienter og brukere på tvers av nivåer i tjenestetilbudene, slik at pasient og 
brukernes behov blir det sentrale og ikke organiseringen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Brukerstyrt personlig assistanse    

 
Ordningen med Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har uønskede variasjoner mellom kommuner 
når det gjelder tildeling av tjeneste, både i omfang og hvordan BPA sees i sammenheng med andre 
tjenester. Ombudene er kjent med tilfeller der brukere har valgt å flytte til kommuner som har bedre 
tilbud. Regjeringen har varslet en utredning av BPA-ordningen i 2019. Vi forutsetter at utredningen 
må ha som mål å oppfylle formålet med ordningen, gi personer med stort hjelpebehov likeverd og 
frihet samt at bosted ikke skal være avgjørende for tilbudet til den enkelte. 
I Tilsynsmeldingen fra Statens Helsetilsyn for 2017, går det fram at 207 saker om BPA var til vurdering 
hos fylkesmennene det året. I 83 av disse sakene fikk klager helt eller delvis medhold. Dette mener 
ombudene viser at kommunen har mye å gå på når det gjelder å fatte riktige og gode vedtak, og at 
brukerne må benytte klageretten sin når de ikke er fornøyd med vedtak. 
 
Det er grunn til å spørre om rettighetsfestingen av BPA gir reelle rettigheter til brukeren så lenge 
kommunene er gitt det vi må kunne kalle vide rammer i sine behovsvurderinger og tilbud. Slik 
tjenesten tilbys i mange kommuner i dag, er det grunn til å spørre om hensyn til kommunens 
økonomi går foran den enkelte brukers rett til et fritt og likestilt liv. 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
Ombudet bistod pårørende i et ansvarsgruppemøte i kommunen. Brukeren var en ung mann 
med store psykiske og fysiske utfordringer. Pårørende opplevde at vår tilstedeværelse ga en god 
trygghet for dem i møtet. Hun opplevde i større grad enn tidligere at helsetjenesten hadde et 
tverrfaglig fokus. Hun fikk medvirke i valg av koordinator fra kommunen. De fikk etablert 
individuell plan, noe de hadde savnet over flere år.  
Det ble skrevet ned ulike mål for brukeren fremover, men konkrete tiltak og hvem som hadde 
ansvar. I planen ble det også nedskrevet næreste pårørendes rolle, og hvilken rolle verge skulle 
ha. Det ble i tiden etter færre misforståelser mellom pårørende og kommunen, og en bedre 
forutsigbarhet for alle involverte. 
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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 veiledning 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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  i Møre og Romsdal 

 

 
  Postadresse: Postboks 212 Skøyen 

   0213 Oslo 

 

  Besøksadresse: Astrups gate 9  

   6509 Kristiansund 

  

  Telefon: 715 70 900 

   

  E-post:  mr@pobo.no 

 

  Hjemmeside:  pasientogbrukerombudet.no 

 

         Følg oss gjerne på Facebook       
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Jernbanepensjonistenes Forening – Hamar organiserer jernbanepensjonister på jernbanestrekninger tilhørende
tidligere Hamar distrikt. Det vil si på strekningen Eidsvoll‐ Dombåsbanen, Hamar‐ Tynsetbanen og Raumabanen. I
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funksjonsnedsettelse og for ungdom. Vi tillater oss å sende det til orientering.
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     Lillehammer, 15.03.2019. 

 
 
UTTALELSE VEDRØRENDE; 
Høringsnotat - på forslag til «forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale råd for eldre, for personer med 
funksjonsnedsettelse og for ungdom». 
 
 
INNLEDNING 
Endring i kommuneloven og forskrift om kommunale og fylkeskommunale 
råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom, 
åpner for en mulighet til bedre påvirkning ovenfor beslutningsorgan i 
kommuner og fylkeskommuner. En slik målsetting vil kreve noen grep. 
 
I dette høringssvaret vil det være fokus på eldrerådene og deres virke. 
 
 
1, ELDRERÅD – PENSJONISTFORENING – ELDRESTYRT 
PLANLEGGING 
1.1 
I regjeringens Stortingsmelding, Meld. St. 15 (2017–2018) – «Leve hele 
livet — En kvalitetsreform for eldre» legges det opp til (side 12, pkt 1.4 – 
Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge/ pkt 1.4.2), sitat: 
«Eldrestyrt planlegging».  
 
I den anledning er det antydet forsterkede samarbeidsformer mellom 
eldrerådene og blant annet pensjonistforeninger i saker som det skal gis 
uttalelse/ råd om. 
 
1.2 
I høringsnotatet (forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for 
eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom) er det ikke 
lagt føringer for slike samarbeidsformer. Høringsnotat tar for seg 
prosedyrer for valg og oppnevning, hvilke saker man skal gi råd om, 
sekretariat osv. 
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1.3 
For at det skal bli samsvar mellom intensjonene i Stortingsmelding Meld. 
St. 15 (2017–2018) – «Leve hele livet» og forskriften vedr eldreråd, bør 
det legges føringer i forskriften om at eldrerådene bør innhente og 
innlemme synspunkter i sine uttalelser fra berørte organisasjoner, 
eksempelvis pensjonistforeninger. 
 
 
2, MEDVIRKNING 
2.1 
I regjeringens høringsnotat, nr 3.1, innledning og kort oversikt over 
bestemmelsene i ny kommunelov, side 9, fremgår, sitat: 
 

«Det følger av ny kommunelov § 5-2 at medvirkningsorganene er 
omfattet av definisjonen andre kommunale organer. Av samme 
bestemmelse går det også frem at de bestemmelsene som gjelder 
for folkevalgte organer også skal gjelde for andre kommunale 
organer. Dette innebærer at bestemmelser i ny kommunelov som 
gjelder for folkevalgte organer, også gjelder for 
medvirkningsordningene».  

 
2.2 
I enkelte kommuner er det opprettet interkommunalt samarbeid, 
eksempelvis hvor kommuner kjøper institusjonsplasser av hverandre ved 
akutte behov (der det er ledig kapasitet) o.l. 
 
2.3 
Det er et savn at forskriften ikke tar for seg på hvilken måte eldrerådene 
skal samkjøre sine råd til kommunale folkevalgte organiser i saker hvor 
det er snakk om interkommunalt samarbeid. 
 
 
3, REPRESENTASJON PÅ VALGLLISTER – PÅVIRKNING 
3.1 
En trend de senere år, er at mange kommuner har fått færre 
representanter i sine kommunestyrer. Kommune- og regionalreformen, 
med sammenslåinger av kommuner og fylker, har forsterket nedgangen i 
antall folkevalgte. Det kan bety at vi får mindre demokrati, mer 
sentralisering av makt, flere heltidspolitikere (hvor man erfaringsmessig 
over tid kan få politikere som distanserer seg fra folket de er valgt av og 
for) osv. 
 
3.2 
I de senere årene har vi opplevd at partier i liten grad prioriterer 
nominasjon av eldre (og uføre) på valglistene – det vil si på det omtales 
som «sikre plasser». Det er et demokratisk problem. 
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Spesielt i kommuner med høy gjennomsnittsalder i befolkningen. 
Eksempelvis i Lillehammer, hvor 19,5% av befolkningen er 65 år eller 
eldre, så gjenspeiler ikke det alderssammensetningen på flere av 
valglistene. 
 
3.3 
En erfaring er at i styrer, råd og utvalg hvor eldre (og uføre) ikke er 
representert, er det generelt få eller ingen som taler disses sak. 
 
3.4 
I og med ofte færre folkevalgt i kommunestyrer/ fylkesstyre, og ofte 
underrepresentasjon i vedtaksorganene er det mer viktig enn noen gang 
at uttalelser fra eldre-, uføre- og ungdomsrådene sikres en god plass i 
saksutredningene - og dermed selve beslutningsgrunnlaget. Eksempelvis 
er vedtak/ synspunkter fremlagt som et «vedlegg» neppe det som blir 
vektlagt sterkest når beslutninger skal tas, eller om det skjer at det blir 
overlatt tilfeldigheten hvorvidt en valgt representant fremmer rådenes 
vedtak/ konklusjoner i beslutningsorganet.  
 
3.5 
Det bør i forskriftens § 2 fremgå en setning/ tydeliggjøring at rådenes 
vedtak/ konkusjoner skal fremgå i rådmannens saksutredning? 
 
 
4, FELLES ELDRERÅD OG RÅD FOR PERSONER MED 
FUNKSJONSNEDSETTELSE 
4.1 
Det er ingen god løsning at det etableres et «felles eldreråd og råd for 
personer med funksjonsnedsettelse». Dette er mennesker som i stor grad 
har spesifikke behov og utfordringer. I enkelte saker vil disse gruppene ha 
felles interesse – og deres respektive råd bør utarbeide retningslinjer for 
samhandling når det gjør seg gjeldende. 
 
 
5, RÅDGIVENDE ORGAN, TIDLIG INVOLVERING OG MØTE/ 
TALERETT, SAMMENSETNING OG ORGANISERING 
5.1 
Gode demokratiske beslutninger er best tjent med tidlig involvering. 
Forskriften benytter begrepet «skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig 
medvirkning» jf forskriftens § 1, (høringsnotatet side 17). 
 
5.2 
Begrepet «medvirkning» forbindes med direkte involvering. 
 
5.3 
I forskriftens § 2 (høringsnotatet side 18) fremgår det sitat; «rådgivende 
organer for kommunen og fylkeskommunen».  Og at «rådene har rett til å 
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uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom. 
 
5.4 
Begrepet «rådgivende» har en god samklang men «medvirkning» (jf pkt 
5.2 over). Begrepet «uttale seg» er dermed mindre konkret. En slik 
«uttalelse» kan skje skriftlig, eller muntlig (med talerett), eller til en mer 
vilkårlig frem setting av en uttalelse via en valgt representant (se også 
punkt 3.4 over). 
 
5.5 
Med rolle som «medvirkende» og «rådgivende» vil det ut fra et 
demokratisk perspektiv være riktig at rådene får begrunnet sitt 
standpunkt ovenfor beslutningsorganet. Dette innebærer at rådet bør gis 
møte og talerett i enkelte saker. (se dette i sammenheng med pkt 3.1, 3.2 
og 3.3 over). 
 
5.6 
Behovet for møte/ talerett vil trolig få et forsterket behov jf intensjonene i 
Stortingsmelding, Meld. St. 15 (2017–2018) – «Leve hele livet — En 
kvalitetsreform for eldre» (se punkt 1.1 over). 
 
5.7 
Generelt foregår innsnevring av antall medlemmer i styrer og råd mv (se 
pkt 3.1 over). Det anses som viktig at råd for eldre-, uføre- og ungdom 
vektlegges med bred deltagelse, og at disse rådene ikke snevres inn på 
antall medlemmer ved innføring av ny forskrift. 
 
 
6, VIRKNING AV NY FORSKRIFT 
6.1 
Med innføring av ny forskrift er det viktig at eldre-, uføre- og ungdomsråd 
ikke får utydelig og svekket innflytelse.  
For eldrerådene er det spesielt viktig dersom man skal realisere 
intensjonene Stortingsmelding, Meld. St. 15 (2017–2018) – «Leve hele 
livet — En kvalitetsreform for eldre» om «eldrestyrt planlegging».  
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for eldre og funksjonshemma 13/19 08.05.2019 

Utvalg for helse og omsorg  22.05.2019 
 
 
 
 

"Leve hele livet"  Stortingsmelding 15 2017 - 2017 en kvalitetsreform 
for eldre 
 

 

Rådmannens innstilling 
Saken tas til orientering 

 

Saksopplysninger 
Helse og omsorgsutvalget ba på møtet den 5.3. 2018 om at det ble lagt fram en orienteringssak 
vedr. Stortingsmelding 15  2017 – 2018    «Leve hele livet» 
 
Målsettingen med reformen ifølge stortingsmeldinga er: 
« Flere gode leveår der eldre beholder god  helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de i større 
grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når det har behov for den. 
Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste. 
Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig god 
jobb. 
Målgruppen er eldre over 65 år, både de som bor hjemme og i institusjon. Dette er en målgruppe med ulike 
forutsetninger og store variasjoner i behov og ønsker.» 
 
Innsatsområdene er følgende: 

1. Et aldersvennlig samfunn 

2. Aktivitet og fellesskap 

3. Mat og måltider 

4. Helsehjelp 

5. Sammenheng i tjenestene. 

Stortingsmeldingen slår fast at dette er en kvalitetsreform.  De har fastsatt reformperioden til 5 år 
med oppstart 1.1. 2019. 

Arkiv: :H01 

Arkivsaksnr: 2017/411-7 

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg  



 
Fase 1 Forberedelse og oppstart 2019 
Det første året skal Leve hele livet settes på dagsorden i kommunene, fylkeskommunen, helseforetak og i 
samfunnet ellers. Regjeringa har etablert regionale støtteapparat for reformperioden sammensatt av 
fylkesmennene, utviklingssentrene for sjukeheim og heimetjeneste og KS. 
 
Fase 2 Kartlegge og planlegge 2019 – 2020 
Det er lagt opp til en prosess der kommunestyrene behandler og vedtar korleis reformas løsninger kan 
innføres.  Det er lagt opp til at kommunene kartlegg sine behov og utfordringer og gjennom politiske 
vedtak selv tar stilling til forslagene i Leve hele livet. Kommunene fatter sine vedtak om oppfølging av 
reforma i budsjett og økonomiplan med handlingsprogram, før de setter reforma ut i livet 
 
Fase 3 Implementering og gjennomføring 2021 – 2023 
Når kommuner, fylkeskommuner og helseforetak har tatt stilling til forslaga i reforma og gjort greie for 
korleis de vil utforme disse, starter arbeidet med gjennomføring lokalt. 
Kommuner som omstiller seg i tråd med reforma vil bli prioritert innenfor relevante eksisterende og 
eventuelle nye øremerka ordninger. 
 
Fase 4 Evaluering og forbedring 
Reforma skal evalueres gjennom følgjeforsking i et representativt utvalgte kommuner. Midtvegs i 
reformperioden skal det utarbeidet en forskingsrapport for mellom annet for å kunne følge endringene i 
kommunene, og ved behov justere kurs og verkemiddelbruk. Forskingen skal avsluttes med 
resultatevaluering av heile reforma etter 2023. 
 
Det regionale støtteapparatet (Fylkesmannen, KS og Utviklingssenter for sjukeheim og heimetjenester) 
skal  

 gi informasjon, råd og rettleiing 

 hjelpe kommunesektoren i å sette Leve hele livet på dagsorden i lokalt planarbeid, mellom anna 
gjennom kommunebesøk, faglig rettleiing og nettverkssamarbeid.  

I løpet av februar 2019 ble det gjennomført dialogmøte med alle kommunene i Møre og Romsdal. 
Målgruppe var politikere, rådmenn ledere innen helse og omsorg og folkehelekoordinatorer. På 
dialogmøte for ROR kommunene deltok leder i eldrerådet og enhetsleder for helse og omsorg. PÅ møtet 
ble representantene fra Molde, Midsund og Nesset plassert i samme gruppe.    

Det ble innledningsvis i denne saken tatt fram reformens 5 innsatsområder.  I Stortingsmeldingen 
er det under vært innsatsområde satt opp en rekke føringer som skal bidra ril at reformenes mål 
nås. Det er nedenfor tatt fram noen få av disse føringene: 

1 Et aldersvennlig samfunn 

Samfunnet står ovenfor store utfordringer i forhold den demokratiske utviklingen. I nye 
Molde kommune øker antall eldre over 80 år fra 2020 til 2030 med ca 50  %. Programmet i 
reformen skal utfordre den eldre befolkningen til selv å engasjere seg i planlegging av egen 
alderdom og utforming av sine omgivelser.  Samtidig blir det viktig at helse og 
omsorgsektoren gjør sin del av arbeidet med å skape aldersvennlige sykehus, sykehjem, 
botilbud og tjenester. Kommunene bør involvere eldre i arbeidet med å utforme nærmiljø og 
lokalsamfunn. Eldrerådene kan delta aktiv i kartlegging og planlegging. Pensjonistforeningen 
og eldre involveres i kartleggingsarbeidet 

2 Aktivitet og fellesskap. 



«Leve hele livet« er en reform for aktivitet, deltakelse og fellesskap.  Målet er å ta vare på de 
eldres forhold til familie,  venner og sosialt nettverk.  Mange tilbakemeldinger rundt om i 
landet tyder på at eldre i liten grad får tilbud om varierende og tilpassede aktiviteter.  Det er 
lite systematisk samarbeid mellom helse og omsorgstjenestene og de frivillige. Eldre bør få 
tilbud om minst en times aktivitet daglig med bakgrunn i egne interesser, ønsker og behov. 
Helse og omsorgstjenesten skal bidra til å skape gode øyeblikk og meningsfull aktivitet. I 
forbindelse med aktivitet og fellesskap vil det i denne forbindelse være riktig å nevne at det 
fra kommunens side er søkt om tilskudd fra staten til å etablere « sosiale seniorer «i regi av 
Nesset frivilligsentral.  Der bl.a. målsettinga er å skape gode møteplasser og sosiale arenaer 
herunder generasjonsoverbyggende aktiviteter. 

3 Mat  og måltider 

«Leve hele livet» er også en reform for større matglede. Maten skal være tilpasset den 
enkeltes behov og serveres i en hyggelig ramme.  Mat og måltider blant eldre har i de senere 
år blitt satt på dagsorden i Norge. Likevel ser det ut til å være et gap mellom det 
helsemyndighetenes anbefaler og det tilbudet som mange eldre får i dag.  I 
Stortingsmeldingen er følgende hovedutfordringer oppsummert: 

 Manglende systematisk oppfølging 

 Manglende sosialt fellesskap og lite vektlegging av måltidsomgivelsene 

 Få måltider og for lang nattfaste 

 Lite mangfold og valgfrihet 

 Lang avstand mellom produksjon og servering 

4 Helsehjelp  
«Leve hele livet» er også en reform for å skape de eldres helse og omsorgstjenester, der det 
viktigste spørsmålet er: Hva er viktig for deg ? Eldre skal føle seg verdsatt og sett og involvert 
i beslutninger som angår dem selv.   
I Stortingsmeldingen er utfordringene oppsummert slik: 

 Manglende oppmerksomhet på mestring og forebygging  

 Lite bruk av fysisk aktivitet og trening 

 Lite systematisk kartlegging og oppfølging av den enkelte 

 Dårlig oversikt over sammensatte behov og problemer 

5 Sammenheng i tjenestetilbudet. 
Leve hele livet er en reform for å skape sammenheng i tjenestetilbudet til eldre og deres 
pårørende.  Målet er å gi eldre økt trygghet og forutsigbarhet gjennom pasientforløp og 
overganger mellom eget hjem, sykehus og sykehjem.  Målet er også å ta vare på de som tar 
vare på sine nærmeste og gi pårørende avlasting slik at de ikke sliter seg ut.   

Tjenestetilbudet skal ta utgangspunkt i hva som er viktig for den enkelte. En personsentrert 
tilnærming innebærer å ivareta de eldre som hele mennesker, ikke bare deres sykdom og 
funksjonssvikt.  
Oppsummert er utfordringene følgende ut ifra Stortingsmeldingen: 

 For lite personsentrert tilnærming 



 For lite avlasting og støtte til pårørende 

 For lite kontinuitet og trygghet, for mange ansatte å forholde seg til 

 For lite kontinuitet og trygghet i overgangen mellom de ulike tjenestenivåene. 

 
 

 

Vurdering 
Det er i saken ovenfor tatt ut en liten del av det som framgår i Stortingsmeldingen.  Dette gjelder 
spesielt mål og satsingsområder.   Det går fram av Stortingsmeldingen at i 2019  (fase 1) skal 
kommunen forberede oppstart av reformen, 2019  og 2020 skal kartlegging og planlegging 
foretas. 
Kvalitetsreformen vedvarer i 5 år, med evaluering i 2023.  Nesset kommune går snart inn i sitt 
siste halvår som egen kommune.  Dette vil påvirke hvordan Nesset kommune skal arbeide med 
denne saken.  Det vil være naturlig at en her i Nesset fram til 1.1. 2020 kartlegger situasjonen i 
Nesset i forhold til de satsningsområder som er beskrevet i Stortingsmeldingen.  Planleggingen 
og iverksetting av tiltak bør skje i regi av nye Molde kommune.  
 

Økonomiske konsekvenser 
Saken har så lang ingen økonomiske konsekvenser, 

 

Betydning for folkehelse 
«Leve hele livet» er også en folkehelsereform for målgruppen 65 +.



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for eldre og funksjonshemma 14/19 08.05.2019 

 
 
 
 

Egenbetalingssatser helse og omsorg i Molde og Nesset 

 

Rådmannens innstilling 
De vedlagte satser for egenbetaling i Nesset og Molde kommuner innen helse og omsorg tas til 
orientering 

 

Saksopplysninger 
Det har både i rådet for eldre og funksjonshemma og i helse og omsorgsutvalget vært spørsmål 
om satsene for egenbetaling for helse og omsorgstjenester. 

Det er i forbindelse med at Nesset, Midsund og Molde skal etablere en ny kommune aktuelt å 
harmonere satsene.    

Prosjektrådmannen i nye Molde kommune har i brev til sine stabs- og sektorledere lagt fram en 
rekke områder der det er behov for harmonisering. Dette gjelder bl.a. satser for egenbetaling og 
husleie.  

Det går fram av prosjektrådmannens brev at nye fellessatser skal behandles politisk i løpet av 
høsten.  

Med bakgrunn i utvalgets  ønske om å  få en oversikt over satsene  legges saken fram som 
orienteringssak for utvalget.  

 

Vurdering 
Det går fram av de vedlagte satser at innbyggerne i Molde betaler mer for mottak av tjenester 
innen helse og omsorg i Molde enn i Nesset. 
Dette gjelder spesielt når det gjelder leie av hjelpemidler, trygghetsalarm, praktisk bistand og 
dagopphold.  
 

Det går fram av brevet fra prosjektrådmannen at nye satsene må vedtas politisk.  Dette vil 
sannsynligvis ikke skje før etter valget. 

  

Arkiv: :151 

Arkivsaksnr: 2018/668-112 

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg  



Økonomiske konsekvenser 
Denne saken er kun en orienteringssak og vil av den grunn ikke få økonomiske konsekvenser.  



 
 

  
Betalingssatse
r 
Nesset 
kommune 

 
 

Betalingssatser for tjenestetilbud f.o.m. 01.01.19. 
 

   
 

 1 G (Grunnbeløp) = kr 96 883,- pr. år fra 01.05.18 
Grunnbeløp for 2019 fastsettes etter 1.5.2019. 

Leie kommunalt 
hjelpemiddel 

   Kr. 0,00 

Matombringing Middag og dessert kr. 98- pr. porsjon inkl. transport.  

Trygghetsalarm 
 Felles 

 Montering/installering/ flytting av alarm utført  av 
hjemmevaktmester kr. 0,- - (engangs). Inkluderer 
opp- og nedmontering, skifte av deler og batteri. 

 Tilknytningsavgift/ inkl brannmelder kr. 220,-  pr. 
mnd. for alle. Alarmene går  til responssenteret i 
Kr.sund N. 

Hjelp i hjemmet 
 
 

 for inntekt inntil 2 G                    - kr.  210,- pr. mnd. 
(sentralt fastsatt) 

 for inntekt  inntil  3 G                       kr. 970,- pr. 
mnd. 

 for inntekt inntil  4 G                       kr. 1680,- pr. 
mnd. 

 for inntekt  inntil 5 G                     - kr. 2070- pr. 
mnd. 

 For inntekt over 5 G                      kr.  2363,00 
For brukere som ikke kommer opp i månedsbeløpet   
betales en timepris kr. 321,,-. ( gjelder de med inntekt  
over 2 G 

Brukerstyrt Personlig 
Assistanse 

 
 

Tøy vask pr. mnd, ved 
komm. vaskeri 

 Kr. 106,- 

Hjemmesykepleie  gratis 
 

Dagsenter  kr. 123,- pr. dag  inkluder transport og middag 
Dag-/ nattopphold 
institusjon 

 kr. 85,- pr. opphold (sentralt fastsatt) 
 

Avlastning (institusjon)  gratis 
 

Korttidsopphold/ 
rehabilitering institusjon 

 kr. 165,- pr. døgn (sentralt fastsatt) 

Langtidsopphold 
institusjon 

 døgnkostnad beregnes etter inntekt 
 gratis 1 md. fra dato til dato (eks.: inn 05.05., 

betale fra 06.06.) 



 har beboer vært på korttidsopphold eller annet 
institusjonsopphold mer enn 60 døgn inneværende 
år, betales det for langtidsoppholdet fra dag 1 

 

Fellesutgifter 
døgnbemannet bo-
felleskap 

 Betaler i samsvar med  mottatt tjenester.  
 Middag  kr. 90,-  frokost / kvelds hver med kr- 38,-.  
 

Seksjon PLO, 2.1.2019. 



 
 

 

 
MOLDE 
KOMMUNE 
Helse og omsorg 
 

 
 

Betalingssatser for tjenestetilbud f.o.m. 01.01.19. 
 

   
 

 1 G (Grunnbeløp) = kr 96 883,- pr. år fra 01.05.18 
Grunnbeløp for 2019 fastsettes etter 1.5.2019. 

Leie kommunalt 
hjelpemiddel 
 
 
 
Leie/ kjøp av krykker 

   Kr. 113.- (små hjelpemidler, adl) 
   Kr. 221.- (mellomstore hjelpemidler, rullestoler, 

arbeidsstoler     
  osv) 

   Kr. 335.- (store hjelpemidler, sykeseng, løftestol 
osv) 
  (gjelder ikke hjelpemiddel tildelt fra NAV 
Hjelpemiddelsentralen i M & R) 

 Kr. 215,- pr. krykke 
 

Matombringing Middag og dessert kr. 103,- pr. porsjon inkl. transport.  

Trygghetsalarm 
 Felles 

 Montering/installering/ flytting av alarm utført av 
Brannstasjonen kr. 999,- (engangs). Inkluderer 
opp- og nedmontering, skifte av deler og batteri. 
(private eiere må dekke reparasjonskostnader og 
nye batterier) 

 Tilknytningsavgift Brannstasjonen kr. 250,- pr. mnd. 
for alle 

 leie av Care IP 
Mobil (digitale 
alarmer inkl 
røykvarsler) 

 Alarmleie: for inntekt inntil 2 G        - kr. 150,- pr. 
mnd.  
                  for inntekt fra 2 G – 5G  - kr. 288,- pr. 
mnd.  
                  for inntekt over 5G         - kr. 449,- pr. 
mnd 

 linjeleie/ Sim-kort                                kr.  53,- pr. 
mnd.  
 

Alarm og røykvarsler tilbys som en standard 
pakkeløsning. Utstyr ut over denne dekkes av 
leietaker.  

Hjelp i hjemmet 
 
Inkludert i prisen er 
betaling for engangsutstyr. 
Gjelder husstander med 
nettoinntekt før særfradrag 
over 2 G.  

 for inntekt inntil 2 G                    - kr.  210,- pr. mnd. 
(sentralt fastsatt) 

 for inntekt fom 2 G tom 3 G        - kr.1516,- pr. mnd. 
 for inntekt fom 4 G tom 5 G        - kr. 3249,- pr. 

mnd. 
 for inntekt over 5 G                     - kr. 4983,- pr. 

mnd. 
For brukere med inntekt over 2 G som får mindre enn 



4 timer hjelp pr. mnd. betales timepris kr. 356,-. 
Brukerstyrt Personlig 
Assistanse 

 som for Hjelp i hjemmet  
 

Leie kommunalt 
sengetøy 

 kr. 188,- pr mnd. inkluderer sengetøy og håndklær 

Hjemmesykepleie  gratis 
 

Dagsenter  kr. 85,- pr. dag   
 kr. 72,- pr. dag for transport til og fra dagsenter 
 kr. 53,- pr. dag for frokost, middag og kaffe 

Dag-/ nattopphold 
institusjon 

 kr. 85,- pr. opphold (sentralt fastsatt) 
 

Avlastning (institusjon)  gratis 
 

Korttidsopphold/ 
rehabilitering institusjon 

 kr. 165,- pr. døgn (sentralt fastsatt) 

Langtidsopphold 
institusjon 

 døgnkostnad beregnes etter inntekt 
 gratis 1 md. fra dato til dato (eks.: inn 05.05., 

betale fra 06.06.) 
 har beboer vært på korttidsopphold eller annet 

institusjonsopphold mer enn 60 døgn inneværende 
år, betales det for langtidsoppholdet fra dag 1 

 

Fellesutgifter 
døgnbemannet bo-
felleskap 

 kr. 4187.- pr mnd.  
 inkluderer alle måltider, abonnement Romsdals 

Budstikke, TV-lisens, sengetøy, håndklær, 
rengjøringsmidler og toalettpapir. 

Seksjon PLO, 2.1.2019. 


	Forside 
	Saksliste 
	PS 11/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
	PS 12/19 Referatsaker
	RS 7/19 Årsmelding 2018 - Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal
	Årsmelding 2018 - Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal

	RS 8/19 Høringsuttalelse vedrørende forslag til ny forskrift for om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom
	Høringsuttalelse vedrørende forslag til ny forskrift for om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom
	Vedlegg
	Høringssvar vedr endringer i forskrift for eldreråd


	PS 13/19 "Leve hele livet"  Stortingsmelding 15 2017 - 2017 en kvalitetsreform for eldre
	Saksfremlegg

	PS 14/19 Egenbetalingssatser helse og omsorg i Molde og Nesset
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Egenbetalingssatser helse og omsorg Nesset kommune
	Egenbetaling helse og omsorg Molde kommune



