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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. 
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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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Årsrapport 2018 – den offentlege tannhelsetenesta I Møre og Romsdal (v. 13.05.19) 

DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA I MØRE OG 

ROMSDAL 

Fylkeskommunen har ansvar for den offentlege tannhelsetenesta og skal 
organisere førebyggande  tiltak for heile befolkninga og gje eit regelmessig og 
oppsøkande tilbod til:  

 Barn og unge frå  0-18 år  

 Psykisk utviklingshemma  i og utanfor institusjon 

 Grupper av eldre, langtidssjuke og uføre i institusjon og heimesjukepleie 

 Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret. (19-20-åringar har 

rett til behandling med 75 % reduksjon i dei takstane som gjeld for 

betalande pasientar.)  

 
Ikkje-lovpålagde grupper som har rett på gratis tannbehandling: 

 Rusmisbrukarar i institusjon og personar som pga. eit rusmiddelproblem 

mottar tenester etter Helse- og omsorgstenestelova, og personar under 

legemiddelassistert rehabilitering (LAR)   

 Personar med psykiske lidingar som får poliklinisk behandling i 

spesialisthelsetenesta over ein periode på minimum tre månader. 

 Innsette i fengsel 

 Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere 

 

Flyktningar, asylsøkarar og familiegjenforeinte som er omfatta av desse 
gruppene, har rett på nødvendig tannhelsehjelp frå den offentlege 
tannhelsetenesta. Dette gjeld uavhengig om dei oppheld seg i mottak eller ikkje. 

 
Fylkeskommunen skal sørge for tannmedisinsk hjelp til heile befolkninga som 
bur eller mellombels oppheld seg i fylkeskommunen. 
Ved mange klinikkar blir det også gitt tilbod til den vaksne betalande 
befolkninga. 
 
Tannhelsetenesta har i 2018 36 tannklinikkar i 34 av dei 36 kommunane i fylket. 
Fylkeskommunen har avtale med 18 kommunar og 18 private huseigarar om 
leige av lokale til tannklinikk. Det er stor variasjon i standard på tannklinikkane i 
fylket. Sidan 2002 er det bygd 11 nye tannklinikkar, medan 15 klinikkar er 
oppgraderte. Universell utforming og tilgjenge for funksjonshemma ved 
klinikkane inngår som resultatmål i Regional delplan tannhelse. Dei nye 
klinikkane som er bygd/renovert dei siste åra tilfredsstiller desse krava. Ved 
mange av klinikkane er det lite rom for ombygging eller utvidingar innanfor 
noverande bygningsmasse. For nye klinikklokale blir det utarbeidd rom- og 
funksjonsprogram med kravspesifikasjonar som kan nyttast av utleigarane i 
planarbeidet.   
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MÅL OG HOVUDUTFORDRINGAR FOR 

TANNHELSESTENESTA  

Regional delplan tannhelse, vedtatt av fylkestinget i 2013, gjer greie for sentrale 
utviklingstrekk, utfordringar og strategiske vegval for den offentlege 
tannhelsetenesta i fylket fram mot 2025. Planen identifiserer strukturar og 
organisering som best kan sikre tannhelsetenesta eit kunnskaps- og 
kompetanseløft til beste for innbyggjarane. Fokuset i planarbeidet er 
behandlingskvalitet og pasienttryggleik. Planen definerer eit normtall på 
minimum 1000 pasientar i gruppene A og C under tilsyn pr. tannlege og 
tannpleiar. 
 
Demografiske endringar, urbanisering og auka mobilitet i arbeidsmarknaden, 
teknologisk utvikling og spesialisering er utviklingskrefter som er 
premissgivande for den framtidige tannhelsetenesta i Møre og Romsdal. Større 
krav til kvalitet, kompetanse og pasientsikkerheit i en situasjon med 
rekrutterings utfordringar og ustabil bemanning, er sentrale utfordringar for 
tannhelsetenesta.  
 
Innsatsen for dei prioriterte gruppene skal styrkast med vekt på:  

 Kvalitet og pasientsikkerheit 

 Robuste kompetansemiljø 

 Ei berekraftig klinikkorganisering 

 Folkehelsearbeid og samhandling med kommunane 

 

TENESTETILBOD OG DEKNINGSGRAD   

Styringsmål på dekningsgrad – tilsyn og behandling 

I 2018 var totalt 72 474 personar under tilsyn i den offentlege tannhelsetenesta. 
Dette utgjer 27% av alle innbyggarane i fylket. Den største gruppa er barn og 
unge opp til 18 år med 50 495  personar under tilsyn. I gruppa eldre, 
langtidssjuke og uføre i institusjon  og i heimesjukepleie er det  i alt 5 610 
personar under tilsyn, medan 1 014 personar med utviklingshemming over 18 år 
er under tilsyn. Av vaksne betalande pasientar, er  9927 personar under tilsyn av 
den offentlege tannhelsetenesta (10 287 personer i 2017). 
 
Dekningsgraden er eit utrykk for kor mange av dei som har rettar etter 
tannhelselova som er under tilsyn og behandling. Med pasientar som er under 
tilsyn og behandling, reknast undersøkte og behandla pasientar, dei som er 
planlagt ikkje innkalla, samt etterslep (pasientar som har fått ny, men forseinka 
innkalling). Måltala  for dekningsgraden er definert i Regional delplan tannhelse. 
Vi vil måtte justere ned dekningsgraden og måltala dersom vi må halde endå 
fleire stillingar vakante i åra framover.  
 
Tenesta hadde  i 2018 høg måloppnåing for alle dei prioriterte gruppene. Berre 
gruppe C, eldre og uføre i institusjon, hadde lågare dekningsgrad  enn måltalet.  
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Tilsyn av lovpålagte grupper Måltal 
 

Resultat 
2018 (2017) 

Måloppnåing i 
 2018  (2017)     

Barn og unge frå 3-18 år (Gr. A) 97% 98%   (98,1%)        101%    (101%)        

Psykisk utviklingshemma over 18 år  
(Gr. B) 

95% 96%   (95,9%)        101%    (101%) 

Eldre og uføre i institusjon (Gr.C1) 90% 88,1%(90,3%)          98%    (100%) 

Eldre og uføre i heimesjukepleie (GR.C2) 65% 77,6%   (78%)        119%    (120%) 

Ungdom 19-20 år (Gr.D) 70% 79,3%(79,5%)        113,3% (114%) 

 
Barn og unge 3-18 år (gr. A) 2018 

Barn og unge opp til 18 år er den største gruppa på 51 549 personer. Av desse 
var 50 495 under tilsyn i 2018. Tilsynsprosenten var på 98%. 
Innkallingsintervalla er basert på eit individuelt behandlingsbehov. I snitt er det 
no 18 månader mellom kvart besøk dei unge har på tannklinikken.  
Risikopasientar blir kalla inn på tannklinikken hyppigare for oppfølging. 
 
Psykisk utviklingshemma (gr. B)  

Av  totalt 1 056 personar med psykisk utviklingshemming over 18 år, var 1014 
under tilsyn i 2018. Sjølv om det var eit etterslep på 106 personar, utgjer det 
96% av gruppa. Gjennom formelle samarbeidsavtaler mellom  tannhelsetenesta 
og kommunal teneste med ansvar for personar med utviklingshemming er målet 
eit kvalitetssikra tilbod, der brukarane i målgruppa får ivaretatt sitt daglege 
munnstell.  
 
Eldre og uføre i institusjonar og personar i heimesjukepleie (gr. C)  

I gruppa eldre og uføre i institusjon (C1) og i heimesjukepleia (C2) er det i alt  
6896 personar.  I den største gruppa  C2, som utgjer 4453 personar, er 77,6%  
under tilsyn. I Gruppe C1 som utgjer 2442 personar, er 88,1% under tilsyn, ein 
nedgang frå 2017 då  90,3% var under tilsyn. Måltalet som er sett for gruppe C2 
speglar at mange framleis ønskjer å gå til sin privat tannlege eller ikkje ønskjer 
tilsyn med tannhelsa. Det  blir kontinuerlig arbeidd for at brukarane får 
kunnskap om tilbodet gjennom heimesjukepleietenesta. Brosjyren «God 
tannhelse heile livet» blir distribuert til  pleie og omsorgstenesta i kommunane, 
for utdeling til brukarane. Denne gir informasjon om rettane til brukarane, samt 
råd og tips for ei god tannhelse. Den revidererte samarbeidsavtalen  og dei årlege 
samarbeidsmøta mellom tannhelsetenesta og helse- og omsorgstenesta inneheld 
også rutinar som skal og sikre at brukarane får det tilbodet dei har krav på.  
 

Ungdom 19-20 år (gr. D) 

Ungdom på 19 og 20 år har rett på tilsyn frå den offentlege tannhelsetenesta, og 
betaler 25% av takstane til den offentlege tannhelsetenesta. Denne gruppa har 
prioritet framfor vaksne betalande pasientar. 79,3 % av gruppa var under tilsyn i 
2018,  om lag like mange som i 2017 (79,5%), og ei auke frå 76,3% i 2016.  På 
grunn av studiar og arbeid utanfor kompetanseregionen/fylket, er det enkelte 
som takkar nei til tilbodet. 
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Rusmisbrukarar (gr. E) 

Personar med rusmiddelavhengigheit, som mottar tenester gjennom kommunal 
rusomsorg/NAV, eller er under LAR-behandling (legemiddelassistert 
rehabilitering), har hatt rett til frie tannhelsetenester sidan 2008. I 2018 var det 
registrert 582 rusmisbrukarar med rett på gratis tilsyn, mot 531 i 2017. 50% av 
denne gruppa er under tilsyn. Brukarforventningane til behandlingsomfang er 
ofte mykje større enn det ressursrammene opnar for. 
 
Vaksne betalande pasientar (gr. F) 

6024 vaksne, betalande pasientar nytta den offentlege tannhelsetenesta i 2018 
og genererte ei honorarinntekt på ca. 22 mill. kroner.  
 
Behandla under narkose 

228 personar vart behandla under narkose i regi av den offentlege 
tannhelsetenesta i 2018, mot 232 pasientar i 2017. 116 av behandlingane hadde 
ventetid under 3 månader. 
 

Fengselstenesta  

Møre og Romsdal fylkeskommune og staten har ei avtale om tannhelsetilbod for 
innsette i fengselet på Hustad og i Ålesund. Dette er eit statleg finansiert tilbod, 
med tannhelsetenesta som ansvarleg for gjennomføringa.  Fylkeskommunen 
kjøper tenester frå privatpraktiserande tannlegar, og totalt 95 innsette fekk 
tannbehandling i 2018, som er 33 personar meir enn i  2017. 
 

TANNHELSETILSTAND 

Karies er ein indikator som kan synleggjere tannhelsa. Vi følgjer utviklinga i 
tannhelsetilstanden for årskulla tre-, fem-, tolv-, femten- og attenåringar, og 
delen personar utan karieserfaring blir bruk som målevariabel.  
 
Den langsiktige trenden er at tannhelsa til barn og unge i Møre og Romsdal har 
vorte gradvis betre. I 2018 ser vi ein nedgang for alle årskulla med unntak av 
attenåringane. Størst er nedgangen for tolvåringane, frå 55% utan karieserfaring 
i 2017 til 51,7% i 2018.  
 
20,8 % av attenåringane var utan karieserfaring i 2018, mot 19,7 % i 2017.  
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Tabell: Resultat tannhelsetilstand på indikatorkull 2018 (grunnlaget for 
landsstatistikk for fagfeltet odontologi) (Tal for 2017 i parentes) 

  
 
Tannhelsa hos tolv- og attenåringar elles i landet er betre enn i Møre og Romsdal. 
Endringane har vorte større dei siste åra og gir grunn til bekymring. 
 

 
 
  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5-åringar M&R 68 72 74 76 79 81 82 83 81 85 84 84 82 85 83

5-åringar Landet 67 71 73 77 79 80 81 81 81 83 82 82 80 81 82

12-åringar M&R 39 38 45 44 45 46 48 53 51 54 57 57 56 55 52

12-åringar Landet 40 42 44 47 48 49 50 55 55 57 60 59 59 60 60

18-åringar M&R 14 15 15 14 13 12 13 14 17 17 17 18 19 20 21

18-åringar Landet 16 16 16 16 16 16 17 18 18 18 21 21 24 27 27
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PROSENTDEL  5 - ,12 - OG 18 -ÅRINGAR UTAN 
KARIESERFARING 2004 -2018

Årskull 
% av 
undersøkte  

3 åringar utan 
karies. 
94,2% av 
heile kullet er 
undersøkt 

5 åringar utan 
karies. 
98,4% av 
heile kullet er 
undersøkt 

12 åringar 
utan karies. 
98,9% av 
heile kullet er 
undersøkt 

15 åringar utan 
Karies 
98,2% av heile 
kullet 
undersøkt 

18 åringar 
utan karies. 
97 % av heile 
kullet er 
undersøkt 

Ingen karies 93,8%(94,1%) 83,1%(84,7%) 51,7%  (55,4%) 31,7%   (32,0%) 20,8%  (19,7%) 
 

1-4  
kariesangrep 

  4,9% (4,7%) 11,9%(10,9%)  43,5%    (40%) 49,2%  43,8%    (43%) 

10 kariesangrep 
eller mer 

  0,2%   (0,2%)  1,1%   (0,9%)     0,4%   (0,4%)    2,9% 10,7% (10,5%) 
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Tannhelsedata på kommunenivå (sjå tabellen under) synleggjer 
tannhelsetilstanden i kvar enkelt kommune.  Dei minste kommunane har så små 
årskull at ein samanlikning av tala frå år til år i desse kommunane ikkje blir 
statistisk signifikant.  
 
Prosentdel personar utan karieserfaring i enkelte årskull i 2018,  kommune, 
kompetanseregion (KR), fylket og landet  
 

Årskull 3-åringar 5-åringar 12-åringar 18-åringar 

 Hareid 100%  97% 57% 14% 

 Herøy 94%       80% 55% 19% 

 Sande 86% 84% 38% 9% 

 Ulstein 88% 84% 55% 24% 

 Vanylven 100% 77% 50% 27% 

 Volda 94% 70% 38% 13% 

 Ørsta 92% 86% 49% 20% 

 Søre Sunnmøre KR 93% 83% 50% 19% 

 Giske 94% 76% 38% 13% 

 Haram 90%       86% 43% 24% 

 Norddal 100% 77% 72% 18% 

 Sandøy 100% 56% 68% 20% 

 Skodje 98% 86% 52% 28% 

 Stordal 100% 75% 42% 19% 

 Stranda          90% 87% 49% 12% 

 Sula 100% 85% 52% 18% 

 Sykkylven 86% 90% 41% 12% 

 Ørskog 100% 83% 67% 19% 

 Ålesund/Bjørgvin 89% 74% 50% 21% 

 Ålesund/Spjelkavik 94% 86% 55% 23% 

 Ålesund KR 93% 82% 51% 20% 

 Aukra  100% 86% 42% 21% 

 Eide 97% 73% 44% 13% 

 Fræna 96% 77% 49% 18% 

 Gjemnes 100% 89% 51% 23% 

 Midsund 100% 92% 81% 13% 

 Molde 93% 85% 51% 27% 

 Nesset   93% 100% 42% 13% 

 Rauma 92% 90% 56% 16% 

 Vestnes 97% 80% 56% 17% 

 Molde KR 95% 85%  52% 21% 

 Averøy  95% 83% 58% 21% 

 Tingvoll 100% 83% 68% 23% 

 Sunndal 94% 81% 45% 25% 

 Surnadal 97% 90 64% 36% 

 Rindal 100% 85% 63% 19% 

 Halsa 93% 67% 65% 32% 

 Smøla 86% 78% 78% 29% 

 Aure 93% 85% 59% 43% 

 Kristiansund 94% 80% 52% 21% 

 Kristiansund KR 95%  82% 56% 25% 

 Heile fylket         94% 83%         52% 21% 

 Heile landet   82% 60%  27% 
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SiC-indeks 
SiC (signifikant kariesindeks) blir brukt for å sette søkelys på dei som har mest 
karies, og blir årleg registrert på 12-åringane. SiC-indeksen viser 
gjennomsnittleg tal tenner med hol på den tredjedel av gruppa med mest karies, 
og skal brukast som eit styringsverktøy for planlegging av det førebyggande 
arbeidet. WHO sitt mål for SiC-indeks er på 3 eller mindre. 
 

 

 

 

FOLKEHELSEARBEID, FØREBYGGING OG SAMHANDLING 

Folkehelsearbeidet i tannhelsetenesta 

Fylkeskommunen har ansvar for den offentlege tannhelsetenesta, og skal 
organisere førebyggande tiltak for heile befolkninga og gi eit regelmessig og 
oppsøkande tilbod til prioriterte grupper. Fylkeskommunen skal vere ein 
pådrivar og understøtte folkehelsearbeidet i kommunane, jf. Lov om 
folkehelsearbeid, kap. 4. Tannhelsetenesta kan mellom anna bidra med å gjere 
tilgjengelig opplysningar om tannhelsetilstanden. Fylkeskommunen skal vere 
særleg merksam på trekk ved utviklinga som kan skape eller oppretthalde 
sosiale eller helsemessige problem eller sosiale forskjellar.  
 
Eit godt tenestetilbod som ivaretar lovkrav og helsepolitiske mål er avhengig av 
eit nært og forpliktande samarbeid mellom fylkeskommune og kommunale 
tenester. Samarbeidet er sikra gjennom avtaler mellom partane om fordeling av 
ansvar og oppgåver og systematisk kunnskapsoverføring.  
 

Nye samhandlingsinitiativ 

Tannhelsetenesta har jobba målretta med dette arbeidet, og i 2018 vart  det 
inngått samarbeidsavtalar med barneverntenesta i kommunane  for å avdekke 
omsorgssvikt hos barn og unge. Ei revidert samarbeidsavtale med 

2,4
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2,8

3

3,2

3,4

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SiC-indeks, landsgjennomsnitt og Møre og 
Romsdal 
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helsestasjonstenesta, som no er utvida til også å gjelde skolehelsetenesta og 
helsestasjon for ungdom, vart ferdig i 2018. I samband med dette har det vore 
samarbeidsmøter og det er gitt  informasjon og undervisning til 
helsesjukepleiarar i om lag 10 kommunar. Arbeidet vil halde fram i 2019.  
 
Den oral-helsefaglege undervisninga tannhelsetenesta har i vidaregåande skolar 
vart formalisert i 2018, med klare ansvarsområder og forpliktingar. 
Fylkestannlegen har også gitt tilbod frå tannhelsetenesta om å bistå i 
undervisning om oral helse til sjukepleiarutdanninga, vernepleiarutdanninga og 
utdanning for barnevernspedagogar og sosionomar ved høgskolane i fylket og 
ved NTNU i Ålesund. Dette initiativet blir vidareført i 2019. 
 
Tannhelsetilbodet til flyktningar, asylsøkarar og familiegjenforeinte vart revidert 
i 2018.   
 

Folkehelsearbeidet på regionnivå 

Folkehelsekontaktane har i samarbeid med overtannlegen, ansvaret for 
folkehelsearbeidet i sin kompetanseregion.  Folkehelsekontaktane har ansvar for 
følge opp at det planlagde utadretta arbeidet blir gjennomført. Tannpleiarane 
gjer ein stor innsats i det førebyggande arbeidet, og ved enkelte klinikkar utan 
tannpleiarbemanning tar både tannhelsesekretærer og tannlegar ansvar for 
dette arbeidet. Små tannpleiarresursar i enkelte kompetanseregionar er likevel 
ei utfordring dersom alle tenesteområda skal få det tilbodet dei har krav på, jf. 
Samarbeidsavtalane. I 2018 har fråver av folkehelsekontaktressurs i to av 
kompetanseregionane gitt utfordringar i organisering av det helsefremmande og 
førebyggande arbeidet. 
 

Auke i det førebyggande arbeidet 

Tannhelsetenesta har lagt ned 1872 timar i det førebyggande arbeidet utanfor 
klinikken i 2018, mot 1127 timar i 2017 og 1259 timar i 2016.  
 
Samarbeidsmøte med helse- og omsorgstenesta i kommunane og oppfølging med 
undervisning om å ta vare på oral helse til brukarane i gr. C1 , C2 og gr. B har 
vore utført ved fleire klinkkar/distrikt enn året før. For å nå alle med eit likt 
tilbod, må dette organiserast  betre i 2019.   
 
Samarbeidet og samarbeidsmøter med kommunal rusomsorg/NAV og 
tannhelsetenesta har eit forbetringspotensial. Det er utført samarbeidsmøter ved 
6 av 7 klinikkar på Søre Sunnmøre, 5 av 9 klinikkar i Molde kompetanseregion og  
ved 2 av klinikkane i Ålesund kompetanseregion og 2 klinikkar i Kristiansund 
kompetanseregion. 
 
Barnehage 
De blir halde årlege samarbeidsmøter med barnehageleiinga i fleire kommunar, 
og enkelte klinikkar tar imot  barnehagebesøk for å «bli kjent» med 
tannklinikken.  Ved DTK Fosnavåg starta tannpleiarane eit prosjekt retta mot 
femåringane i alle barnehagane i distriktet. Eit informasjonsbrev til føresette og  
besøk av barnehagebarna på tannklinikken med tannhelseinformasjon tilpassa 
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aldersgruppa. Målet er eit betre tannhelseresultat ved at barn og foreldre 
samarbeider betre om tannstellet. Resultatet skal målast  i tannhelsedata i 9-
årsalder.  
 
Barne- og ungdomsskole – «Kjekt å vite» 
8-klassingane som var det første årskullet i tiltaket «Kjekt å vite» på Søre 
Sunnmøre vart indikatorårskull, 18 år, i 2018. Tannhelseresultata på prosentdel 
personar utan karieserfaring (DMFT=0) og frekvensfordeling DMFT>  er  
varierande, og skal følgast med i fleire år for å måle effekt av tiltaket.  
Dette 8. klassetiltaket er vidareført til Haram, Rauma, Elnesvågen,  Eide og 
Surnadal. Nesset kommune har eit vannprosjekt i samarbeid med 
tannhelsetenesta. 
 

Førebyggande tannhelsearbeid utanfor klinikk fordelt på 

kompetanseregionane 

Kompetanseregion Tannpleiarar Tannhelsesekr Tannlegar Totalt  
Søre Sunnmøre KR 622,78  25,77 648,55 
Ålesund KR 365,85 16,5 51,75 434,1 
Molde KR 351,8 20,7 35,7 408,2 
Kristiansund KR 270,5 24 86,1 380,6 

Totalt timer 1610,93 61,2 199,55 1871,68  

 

KLAGESAKER TIL FYLKESTANNLEGEN OG 

BEKYMRINGSMELDING TIL BARNEVERNET 

I 2018 var det ingen  klagesaker til fylkestannlegen som gjekk vidare til 
Helsetilsynet.  
 

Påminningsbrev, bekymringsmeldingar og førespurnader frå barnevernet 
Tal påminningbrev om gjentekne gonger 
ikkje møtt,  og at det blir vurdert å sende 
bekymringsmelding til barnevernet dersom 
pasienten ikkje møter 
(jf.pasientrettighetslova § 3-4 og § 3-2) 

Tal bekymrings-
meldingar sendt 
barnevernet 
(jf.helsepersonelllova 
§33) 

Tal førespurnader 
frå barnevernet 
til tannhelse-
tenesta 
(registrert frå 
2017) 

2015                          41 13  
2016                   36 17  
2017                109 24 40 
2018                   39 15 43 

 
2018-tal på regionnivå: 

Søre Sunnmøre   1 3 15 

Ålesund 20 7 17 

Molde   4 2   5 

Kristiansund 14 3   6 
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ORGANISASJON  

Kompetanseregionar 

Frå 1.1.2016 har vi fire kompetanseregionar i fylket (Kristiansund, Molde, 
Ålesund og Søre Sunnmøre), og planen er å etablere ein kompetansetung 
sentralklinikk i kvar region. Desse kompetanseklinikkane skal sikre regionen 
stabilitet og akuttberedskap også i periodar med vakansar på dei mindre 
klinikkane. Styrka satsing på kompetansebygging er avgjerande for å sikre gode 
fagmiljø og utviklande arbeidsplassar. Målet er eit godt fagleg og stabilt 
tannhelsetilbod til innbyggarane i alle delar av fylket. 
 
Kompetanseklinikken i Molde kompetanseregion er etablert. Bygging av 
kompetanseklinikk i Kremmergården i Ålesund starta i august 2017 og klinikken 
blir opna i mars 2019. Funksjonsprogram for kompetanseklinikk i Kristiansund 
kompetanseregion er utarbeidd, med tanke på realisering innan 2025. 
Kompetanseklinikk i Søre Sunnmøre kompetanseregion er planlagt 
samlokalisert med eventuell ny Ørsta VGS. Her gjenstår politiske avklaringar 
m.o.t. realisering av utbyggingsprosjektet. 
 

Bemanning og rekruttering 

Ved utgangen av 2018 hadde tannhelsetenesta 194 tilsette i til saman 175 
årsverk. I tillegg er 6 årsverk knytt til leiing og administrative funksjonar ved 
fylkestannlegens kontor. Diagrammet på neste side  viser alders-/ 
kjønnssamansetning og nyrekruttering i 2018. Kvinneandelen tilsette i 
tannhelsetenesta er 92,7%, mot 59,8% i heile fylkeskommunen. 
Gjennomsnittsalderen er 45,3 år, mot 49,5 år i heile fylkeskommunen. 
 

 
 
Vi har hatt om lag 30 tilsettingar i 2018, og opplever stor turnover og mobilitet i 
stillingane. Nyutdanna tannhelsepersonell sine jobbpreferansar går i retning av 
større fagmiljø, og det er utfordrande å rekruttere til stabilitet i ein 
tenestestruktur med mange små klinikkar. Som diagrammet på neste side viser 
har 35% av tannlegane blitt tilsett etter 1.1.2016.  
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Tannhelsetenesta – alder, kjønn og rekruttering pr. november 2018   
 

 
Kompetanseutvikling 

Den offentlege tannhelsetenesta gir eit tenestetilbod som krev høg og 
spesialisert kompetanse, og det er svært viktig at tilhøva leggjast til rette for at 
alle tilsette kan vedlikehalde og vidareutvikle sin kompetanse i takt med den 
faglege utviklinga innanfor tannhelsefaget. Tannhelsetenesta sin strategiske 
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kompetanseplan og regionane sine lokale kompetanseplanar er oppdatert i 
2018.  
 
Vi har i 2018 jobba vidare med planar for etablering av kompetanseklinikkar i 
alle dei fire regionane fram mot 2025. Desse robuste kompetanseeiningane blir 
avgjerande for å sikre rekrutteringskraft og å gi stabilitet i tenestetilbodet også 
på mindre klinikkar i periodar med vakansar.  
 
For å sikre tilgangen på tannlegespesialistar i alle delar av fylket er det etablert 
stipendordningar for tannlegar under spesialistutdanning. I 2018 har to 
spesialistkandidatar hhv. i kjeveortopedi og kjeve- og ansiktsradiologi 
gjennomført si utdanning. Vi har også ein tannlege under spesialisering i 
pedodonti (barnetannlege).  
 
Det kjeveortopediske tenestetilbodet på Nordmøre er styrka gjennom etablering 
av Kristiansund Kjeveortopedisk klinikk i 2018. Nyutdanna kjeveortoped er 
tilsett og det er inngått driftsavtale med privatpraktiserande. 
 
To av våre tilsette har gjennomført fylkeskommunen sitt leiarutviklingsprogram 
som gir 7,5 studiepoeng i høgskolesystemet. 
 
17 nye tannhelsesekretærar er utdanna i 2018 i samarbeid med 
fylkesutdanningsavdelinga og Borgund VGS gjennom eit samlingsbasert og 
komprimert utdanningsløp for elevar med vaksenrett. 
 

Arbeidsmiljø  

Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalet (SAMU-T) dekkjer funksjonsområdet for 
arbeidsmiljøutval etter arbeidsmiljølova og ordningar for medråderett etter 
hovudavtalen. Utvalet har i 2018 hatt 4 møte og behandla 29 saker. Utvalet har 
tre arbeidstakarrepresentantar (hovudtillitsvalde og sektorverneombod) og 3 
arbeidsgivarrepresentantar (fylkestannlegen og to overtannlegar). Det er 
utarbeid eigen HMS-årsrapport for 2018.  
 
Sjukefråveret ligg på 11% for heile 2018. Det er i all hovudsak større 
langtidsfråver over 40 dagar som bidrar til auken i sjukefråveret vi har hatt dei 
siste åra. Det er store skilnader i sjukefråveret mellom kompetanseregionane. 
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Sidan 2017 har vi med basis i ein systematisk, kvalitativ og kvantitativ 
tilnærming jobba prosjektretta med å identifisere utfordringar og tiltak for å få 
arbeidstakarar tilbake i arbeid der det er realistisk. Konklusjonar og område for 
vidare arbeid er: 

 Profesjonalisering av klinikkleiarrolla gjennom eige leiarutviklingsprogram 

tilpassa tannhelsetenasta sin organisasjon. 

 Auka leiarstøtte. 

 Aktivt arbeid med KOMPASS på klinikkane og i regionsamlingar. 

 Haldningsskapande arbeid for å ivareta og legge til rette for at gravide kan stå 

lenger i arbeid. 

 Målretta bruk av allereie innvilga OU-midlar til arbeid med sjukefråversarbeid, 

helsefremmande arbeidsplassar og ivaretaking av eigen helse. 

 Søknad til NAV om støtte til gruppetiltak. 
 

Leiing i en lærande organisasjon  

Tannhelsetenesta står framfor store utfordringar med auka krav til 
tenestekvalitet og pasientsikkerheit i lys av generasjonsskifte, 
rekrutteringsutfordringar, behov for strukturendringar og tronge økonomiske 
rammer. Skal vi sikre samfunnsoppdraget og skape pasienten si 
tannhelseteneste må vi gjere heile organisasjonen bevisst på kultur for læring og 
endring. Dyktige leiarar blir viktige for å lykkast i endrings- og 
utviklingsarbeidet. 
 
Vinteren 2017 og -18 vart det gjennomført leiardialogmøter og workshops i alle 
kompetanseregionene med leiarutvikling som hovudtema. Dette vart følgt opp 
med leiarsamling over to dagar 23. og 24. mai. På programmet stod kva vi legg i 
ein «Lærande organisasjon», leiingsteori, praktiske case basert på ein modell for 
situasjonsbestemt leiing og refleksjonsoppgåver rundt tannhelsetenesta sitt 
KOMPASS. Vi la vekt på nettverksbygging og aktiv deltaking frå klinikkleiarane 
begge dagane, og hadde sett saman grupper på fire leiarar på tvers av klinikkar, 
regiongrenser og profesjonar.  
 
Evalueringa etter workshopane og leiarsamlinga tyder på at vi er blitt tryggare 
på kva leiarrolla inneber og kva leiaråtferd som best understøtter læring og 
kunnskapsdeling. Også resultata frå MTM-undersøkinga hausten 2018 viser at  
tannhelsetenesta har utvikla ein god samhandlings- og delingskultur. På dette 
området scorar vi høgare enn både utdanningssektoren og 
sentraladministrasjonen. 
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Utfordrande økonomisk situasjon 

Tannhelsetenesta hadde i 2018 ei samla driftsramme på 144,5 mill. kroner og eit 
meirforbruk på 5,35 mill. kroner.  
 
Dei økonomiske rammene inneber ei stor underfinansiering av tannhelsetenesta 
og gjer det nødvendig å halde eit stadig aukande tal behandlarårsverk vakante. Ei 
vedvarande underfinansiering, saman med eit stadig aukande akkumulert 
underskot, medfører store driftsmessige utfordringar og rekrutteringsvanskar.   
Det er i 2018 gjort vedtak om samanslåing av 6 klinikkeiningar til 3 større 
klinikkar for å styrke rekrutteringskrafta og sikre pasientane eit stabilt tilbod. 
Nye strukturelle endringar vil bli konsekvensvurdert i 2019 og innarbeidd i 
økonomiplan 2020-2023. 
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Vedlegg 1  Status på  styrings- og resultatmål i Regional delplan tannhelse  

 
Aktivitet/målsetjing Status måloppnåing 
Hovudmål 1 
Vi skal medverke til å oppretthalde livslang god tannhelse gjennom 
søkjelys på god kvalitet og pasienttryggleik i tannhelsetenesta 
Kontinuerlig kvalitetsforbetring 
gjennom strategisk 
kompetanseplanlegging, utarbeiding av 
regionvise kompetanseplanar og 
systematisk leiar- og 
medarbeidarutvikling.  
 

Ja (undervegs). Alle fire 
kompetanseregionar har 
utarbeidd kompetanseplanar 
med basis i tannhelsetenesta sin 
strategiske kompetanseplan. 
Tannhelsetenesta sitt 
hovudfokus er 
behandlingskvalitet og 
pasienttryggleik. Styrka satsing 
på kompetansebygging er 
avgjerande for å sikre gode 
tenester i eit desentralisert 
tenestetilbod i tannhelsetenesta. 
Vi gir tenester som krev høg og 
spesialisert kompetanse, og det 
er viktig at tilhøva leggjast til 
rette for at alle tilsette kan 
vedlikehalde og vidareutvikle 
sin kompetanse i takt med den 
faglege utviklinga innanfor 
tannhelsefaget. 

Gi faglege råd og gjennomføre tiltak 
med utgangpunkt i pasientane sine 
individuelle behov og føresetnader. 

Ja. Rådgiving ikkje berre til 
pasientar og pårørande, men 
også ovanfor kommunane i 
forhold til juridisk forståing og 
iverksetting av tiltak i tråd med 
regelverk. 

Henvise pasientar til spesialistar eller 
til tannlegar med spesialkompetanse 
når det er nødvendig og til riktig tid. 

Ja. Henvisningsrutinar er nedfelt 
i tannhelsetenesta sine faglege 
retningslinjer. 

Innføre brukarundersøkingar for å 
evaluere måloppnåing. Ta i bruk nytt 
avviks- og forbetringssystem for å 
dokumentere og synliggjere kvalitet i 
tannhelsetenesta. 

Nei. 

Evaluere og fornye måltal for talet på 
pasientar under tilsyn ved rullering av 
regional delplan tannhelse. 

Nei. Ved revisjon av regional 
delplan tannhelse vil vi måtte 
justere ned måloppnåinga 
dersom vi må halde fleire 
stillingar vakante i åra framover. 
I tillegg vil det bli nødvendig å 
justere opp normtalet 
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pasient/behandlar av same 
årsak. 

Hovudmål 2 Vi skal bygge attraktive fagmiljø med høg fagleg 
standard og utviklingsmoglegheiter for å vere konkurransedyktige i 
kampen om riktig kompetanse. 

Fagleg oppdatering og vidareutvikling 
av medarbeidarane gjennom  
fylkeskommunen sine verktøy for 
kompetansestyring. 

Ja (undervegs). Strategisk 
kompetanseplan og regionvise 
kompetanseplanar er utarbeidd. 
Gjennomføringsgrad er 
avhengig av økonomiske 
rammer. 

Stabilisere bemanninga gjennom 
tilpassa verkemiddel for rekruttering 
og introduksjon. 
 

Nei. Vi hatt om lag 30 
tilsettingar i 2018, og opplever 
stor turnover og mobilitet i 
stillingane. Nyutdanna 
tannhelsepersonell ønskjer 
større og robuste fagmiljø, og 
det er svært utfordrande å 
rekruttere til stabilitet i ein 
tenestestruktur med mange små 
klinikkar. 
Introduksjonsprogram 
utarbeidd i 2014. 

Optimalisere bemanninga og styrke den 
førebyggande verksemda ved å auke 
talet på tannpleiarar. 

Ved at vi får større klinikkar vil 
vi kunne tilsette fleire 
tannpleiarar og spesialisere 
tannlegane til å utføre meir 
avanserte behandling og bruke 
mindre tid til undersøkingar og 
utoverretta verksemd. 

Initiere internutdanning på VG3-nivå 
for å sikre tilgang på 
tannhelsesekretærar. 

Ja. 17 nye tannhelsesekretærar 
er utdanna i 2018 i samarbeid 
med fylkesutdanningsavdelinga 
og Borgund VGS gjennom eit 
samlingsbasert og komprimert 
utdanningsløp for elevar med 
vaksenrett. 

Skape ein lærande organisasjon 
gjennom t.d. å etablere faglege 
møteplassar/nettverk og ta i bruk 
digitale læringsplattformar.  
 

Ja (undervegs). Alle 
klinikkleiarane har vore 
gjennom leiaropplæring i 2018 
med fokus på kva leiarrolla 
inneber og kva leiaråtferd som 
utviklar gode 
mellommenneskelege relasjonar 
som føresetnad for ein lærande 
organisasjonskultur. 
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Kontinuerleg ta i bruk ny teknologi og 
nye forskingsbaserte 
behandlingsmetodar.  
 

Ja (undervegs). Måloppnåing vil 
avhenge av fagleg robuste 
klinikkar og 
kompetanseklinikkar i alle 
regionar. 

Hovudmål 3 Vi skal sikre tilgjenge til kvalitativt gode og stabile 
tannhelsetenester innafor ei rimeleg reiseavstand. 
 

Forme ei klinikkorganisering som gir 
dei prioriterte gruppene eit fagleg godt 
og likeverdig tannhelsetilbod innanfor 
ein akseptabel reiseavstand. 

Det er i 2018 gjort vedtak om 
samanslåing av 6 
klinikkeiningar til 3 større 
klinikkar for å styrke 
rekrutteringskrafta og sikre 
pasientane eit stabilt tilbod. Nye 
strukturelle endringar vil bli 
konsekvensvurdert i 2019 og 
innarbeidd i økonomiplan 2020-
2023. 

Gi eit behandlingstilbod som tek omsyn 
til demografiske endringar/forventa 
folketalsvekst og 
kommunikasjonstilhøve i ulike delar av 
fylket. 

Ja (undervegs). Det 
kjeveortopediske 
tenestetilbodet på Nordmøre er 
styrka gjennom etablering av 
Kristiansund Kjeveortopedisk 
klinikk i 2018. Nyutdanna 
kjeveortoped er tilsett og det er 
inngått driftsavtale med 
privatpraktiserande. 

Alle klinikkeiningar skal tilfredsstille 
prinsipp og lovkrav om universell 
utforming og sikre tilgjenge for 
funksjonshemma. 

Nei. Målet blir følgd opp ved alle 
ombyggingar, rehabiliteringar 
og ved nybygging av klinikkar. 

Endringar i klinikkorganisering skal 
vere basert på faglege, økonomiske og 
samfunnsmessige vurderingar i 
samband med årleg rullering av 
økonomiplanen. 

Ja. Strukturelle endringar vil bli 
konsekvensvurdert i 2019 og 
innarbeidd i økonomiplan 2020-
2023. 

Auke talet på pasientar under tilsyn per 
behandlar til minimum 1000 pasientar 
innan 2025 i dei områda der dette er 
oppnåeleg. I distrikta kan pasienttalet 
aukast med betalande klientell. 

Ja (undervegs). Vi vil måtte 
justere ned måloppnåinga 
dersom vi må halde endå fleire 
stillingar vakante i åra framover. 
I tillegg vil det bli nødvendig å 
justere opp normtalet 
pasient/behandlar av same 
årsak. Dette vil ha fleire 
konsekvensar, innteninga vil gå 
ned p.g.a. mindre tid til å 
behandle betalande pasientar. 
Det kan bli mindre attraktivt å 
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arbeide i det offentlege då 
vaksenbehandling gir auka og 
viktig kompetanse innanfor 
enkelte fagfelt som til dømes 
oral protetikk 
(bittrekonstruksjon), oral 
kirurgi og endodonti 
(rotbehandling). 
 

Bygge spesialist- og spesialkompetanse 
på 4-5 kompetanseklinikkar. Desse skal 
dekke heile fylket og vere lokalisert i 
nærleiken av større sentra. 

Ja (undervegs). Vi har i 2018 
jobba vidare med planar for 
etablering av 
kompetanseklinikkar i alle dei 
fire regionane fram mot 2025. 
Desse robuste 
kompetanseeiningane blir 
avgjerande for å sikre 
rekrutteringskraft og å gi 
stabilitet i tenestetilbodet også 
på mindre klinikkar i periodar 
med vakansar. Bygging av 
Ålesund kompetanseklinikk 
gjennomført i 2017/-18 med 
driftsstart i mars 2019.  
For å sikre tannlegespesialistar i 
alle delar av fylket gjennomfører 
tre fylkestilsatte tannleger i 
perioden 2016-2019 
spesialisering i pedodonti 
(barnetannlege), kjeveortopedi 
(reguleringstannlege) og 
ansikts- og kjeveradiologi 
(røntgentannlege). 

Hovudmål 4 Vi skal samarbeide med andre delar av helsetenesta, 
utvikle gode løysingar for kompetansebygging lokalt som sikrar dei 
mål som er sett for folkehelsearbeidet i tannhelsetenesta. 

Årleg kontaktmøte mellom 
fylkestannlegen og overtannlegane for å 
identifisere satsingsområde for det 
førebyggande arbeidet. 

Ja. 

Alle klinikkar skal årleg utarbeide ein 
plan for folkehelsearbeidet som 
evaluerast i årsmeldinga. 

Ja. 

Årlege kontaktmøte mellom 
fylkestannlegen og helsetilsynet. Et 
møte årlig med fylkesmannen i Møre og 
Romsdal. 

Ja. 
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Samarbeid med kommunane om 
etablering av undersøkingsrom og 
enkle behandlingseiningar knytt til 
kommunehelsetenesta/lokalmedisinske 
sentra. 

Ja (undervegs). I 2018 gjeld 
dette DTK Harøy, DTK Eidsvåg 
og i samband med vedtak om 
samanslåing av 
distriktstannklinikkane i Ørsta 
og Volda og 
distriktstannklinikkane i Hareid 
og Ulstein.  

Etablere ei ordning med 
tilsynstannpleiarar knytt til 
kommunehelsetenesta/ 
lokalmedisinske sentra. 

Nei. 

Auke fokuset på tannhelse blant eldre 
gjennom kompetansehevande tiltak for 
kommunalt helse-/omsorgspersonell. 

Ja. Samarbeidsavtaler er inngått 
med kommunane med føringar 
for tett samarbeid mellom 
tannhelsetensesta og pleie- og 
omsorgstenestene  for at 
brukarane skal ha ei god 
tannhelse heile livet. 
Tannhelsetenesta gi regelmessig 
opplæring i tann -og munnstell 
til dei tilsette i pleie og omsorg 
tenesta. 

Gjennom målretta informasjon nå heile 
befolkninga med tannhelsefremmande 
kunnskap. 

Ja (undervegs). 
Fylkeskommunen skal vere ein 
pådrivar og understøtte 
folkehelsearbeidet i 
kommunane, jf. Lov om 
folkehelsearbeid, kap . 4. 
Tannhelsetenesta bidrar med å 
gjere tilgjengelig opplysningar 
om tannhelsetilstanden. 
Fylkeskommunen skal vere 
særleg merksam på trekk ved 
utviklinga som kan skape eller 
oppretthalde sosiale eller 
helsemessige problem eller 
sosiale forskjellar. 
   
Eit godt tenestetilbod som 
ivaretek lovkrav og 
helsepolitiske mål er avhengig 
av eit nært og forpliktande 
samarbeid mellom 
fylkeskommune og kommunale 
tenester. Samarbeidet kan best 
sikrast gjennom avtaler mellom 
partane om fordeling av ansvar 
og oppgåver og systematisk 
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kunnskapsoverføring. 
Fylkeskommunen har i 2018 
inngått samarbeidsavtalar med 
barneverntenesta i kommunane 
for å avdekke omsorgssvikt hos 
barn og unge. Ei revidert 
samarbeidsavtale med 
helsestasjonstenesta, som no er 
utvida til også å gjelde 
skulehelsetenesta og 
helsestasjon for ungdom er 
ferdigstilt. Tannhelsetilbodet til 
flyktningar, asylsøkarar og 
familiegjenforeinte er også 
revidert i 2018.  
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Vedlegg 2 Prosentdel personar utan karieserfaring på indikatorårskull frå 

2014 -2018 

Søre Sunnmøre kompetanseregion 

3-åringar 2014 2015 2016 2017 2018 
 Hareid 99 % 96 % 98 % 98 % 100 % 
 Herøy 89 % 96 % 90 % 90 % 94 % 
 Sande 83 % 92 % 92 % 95 % 86 % 
 Ulstein 98 % 93 % 92 % 95 % 88 % 
 Vanylven 89 % 86 % 89 % 88 % 100 % 
 Volda 91 % 94 % 91 % 94 % 94 % 
 Ørsta 96 % 97 % 96 % 95 % 92 % 

Søre S. KR 92 % 95 % 93 % 94 % 93 % 
 Heile fylket 94 % 95 % 94 % 94 % 94 % 
 Heile landet  94 % 95 % 94 % 94 % 94 % 

 
  Resultat likt eller betre enn fylkesgjennomsnittet 
  Resultat under fylkesgjennomsnittet  

 
5-åringar 2014 2015 2016 2017 2018 
Hareid 80 % 82 % 85 % 91 % 97 % 
Herøy 81 % 83 % 77 % 87 % 80 % 
Sande 84 % 92 % 68 % 78 % 84 % 
Ulstein 85 % 85 % 85 % 79 % 84 % 
Vanylven 91 % 70 % 70 % 70 % 77 % 
Volda 86 % 86 % 81 % 83 % 70 % 
Ørsta 88 % 83 % 88 % 88 % 86 % 
Søre S. KR 85 % 84 % 82 % 84 % 83 % 
Heile fylket 84 % 84 % 82 % 85 % 83 % 
Heile 
landet 82 % 82 % 80 % 81 % 82 % 

 
 

12-åringar 2014 2015 2016 2017 2018 
Hareid 49 % 51 % 50 % 60 % 57 % 
Herøy 45 % 45 % 44 % 56 % 55 % 
Sande 55 % 57 % 40 % 50 % 38 % 
Ulstein 52 % 54 % 48 % 47 % 55 % 
Vanylven 66 % 41 % 37 % 39 % 50 % 
Volda 66 % 64 % 53 % 56 % 38 % 
Ørsta 64 % 69 % 64 % 62 % 49 % 
Søre S. KR 57 % 56 % 50 % 54 % 50 % 
Heile fylke 57 % 57 % 56 % 55 % 52 % 
Heile 
landet 60 % 59 % 59 % 60 % 60 % 

 
18-åringar 2014 2015 2016 2017 2018 



23 
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Hareid 15 % 20 % 17 % 19 % 14 % 
Herøy 9 % 17 % 18 % 21 % 19 % 
Sande 11 % 9 % 18 % 19 % 9 % 
Ulstein 21 % 16 % 16 % 15 % 24 % 
Vanylven 16 % 25 % 19 % 22 % 27 % 
Volda 11 % 21 % 26 % 24 % 13 % 
Ørsta 20 % 18 % 19 % 16 % 20 % 
Søre S.KR 15 % 18 % 19 % 19 % 19 % 
Heile fylket 17 % 18 % 19 % 20 % 21 % 

Heile 
landet 21 % 21 % 24 % 27 % 27 % 

 
 
 

Frekvensfordeling 18-åringar Søre Sunnmøre kompetanseregion 
    

      

DMFT > 10      

 2014 2015 2016 2017 2018 

Hareid 8 % 20 % 9 % 8 % 14 % 

Herøy 17 % 16 % 12 % 19 % 10 % 
Sande 6 % 4 % 12 % 6 % 9 % 
Ulstein 11 % 10 % 11 % 11 % 7 % 
Vanylven 12 % 18 % 9 % 2 % 10 % 
Volda 13 % 15 % 8 % 15 % 11 % 
Ørsta 16 % 6 % 14 % 8 % 14 % 

 
  DMFT=/<15 
  DMFT >15 
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Ålesund kompetanseregion 

3-åringar 2014 2015 2016 2017 2018 
 Giske 97 % 98 % 94 % 98 % 94 % 
 Haram 94 % 92 % 96 % 91 % 90 % 
Nordal 100 % 90 % 94 % 94 % 100 % 
 Sandøy 100 % 100 % 100 % 91 % 100 % 
 Skodje 96 % 96 % 96 % 97 % 98 % 
 Stordal 100 % 87 % 100 % 100 % 100 % 
 Stranda 97 % 97 % 100 % 89 % 90 % 
 Sula 94 % 97 % 96 % 95 % 100 % 
 Sykkylven 89 % 94 % 94 % 88 % 86 % 
 Ørskog 91 % 89 % 100 % 94 % 99 % 
Spjelkavi tkl. 96 % 96 % 94 % 94 % 94 % 
Bjørgvin tkl 92 % 71 % 91 % 91 % 89 % 
Ålesund KR     94 % 93 % 93 % 
 Heile fylket 94 % 95 % 94 % 94 % 94 % 
 Heile landet  94 % 95 % 94 % 94 % 94 % 

 
  Resultat likt eller betre enn fylkesgjennomsnittet  
  Resultat under fylkesgjennomsnittet   

 
5-åringar 2014 2015 2016 2017 2018 
Giske 85 % 86 % 88 % 91 % 76 % 
Haram 88 % 78 % 73 % 82 % 86 % 
Nordal 92 % 92 % 95 % 87 % 77 % 
Sandøy 80 % 67 % 92 % 93 % 56 % 
Skodje 81 % 92 % 84 % 82 % 86 % 
Stordal 70 % 67 % 83 % 67 % 75 % 
Stranda 84 % 79 % 70 % 78 % 87 % 
Sula 81 % 82 % 77 % 83 % 85 % 
Sykkylven 84 % 81 % 72 % 80 % 90 % 
Ørskog 84 % 85 % 74 % 82 % 84 % 
Spjelkavik tkl,. 87 % 87 % 83 % 88 % 86 % 
Bjørgvin tkl  81 % 79 % 77 % 82 % 74 % 
Ålesund KR     80 % 84 % 82 % 
Heile fylket 84 % 84 % 82 % 85 % 83 % 
Heile landet 82 % 82 % 80 % 81 % 82 % 
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12-åringar 2014 2015 2016 2017 2018 
Giske 56 % 57 % 58 % 52 % 38 % 
Haram 64 % 64 % 61 % 56 % 43 % 
Nordal 56 % 62 % 57 % 48 % 72 % 
Sandøy 71 % 54 % 73 % 50 % 68 % 
Skodje 72 % 58 % 64 % 80 % 52 % 
Stordal 61 % 50 % 50 % 42 % 42 % 
Stranda 62 % 72 % 48 % 63 % 49 % 
Sula 62 % 48 % 61 % 64 % 52 % 
Sykkylven 55 % 43 % 43 % 48 % 41 % 
Ørskog 79 % 64 % 63 % 56 % 55 % 
Spjelkavik dtkl.  59 % 60 % 63 % 61 % 55 % 
Bjørgvin tkl. 60 % 56 % 48 % 56 % 50 % 
Ålesund KR     57 % 58 % 51 % 
Heile fylket 57 % 57 % 56 % 55 % 52 % 
Heile landet 60 % 59 % 59 % 60 % 60 % 

 

 
  

 
18-åringar 2014 2015 2016 2017 2018 
Giske 18 % 24 % 19 % 24 % 13 % 
Haram 30 % 12 % 16 % 20 % 24 % 
Nordal 19 % 16 % 18 % 17 % 18 % 
Sandøy 27 % 25 % 32 % 43 % 20 % 
Skodje 14 % 21 % 18 % 18 % 28 % 
Stordal 6 % 0 % 0 % 39 % 19 % 
Stranda 15 % 21 % 18 % 23 % 12 % 
Sula 13 % 18 % 24 % 22 % 18 % 
Sykkylven 8 % 17 % 9 % 10 % 12 % 
Ørskog 21 % 14 % 25 % 25 % 24 % 
Spjelkavik tkl 22 % 23 % 23 % 25 % 23 % 
Bjørgvin tkl.  20 % 16 % 18 % 23 % 21 % 
Ålesund KR     19 % 22 % 20 % 
Heile fylket 17 % 18 % 19 % 20 % 21 % 
Heile landet 21 % 21 % 24 % 27 % 27 % 
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Frekvensfordeling 18-åringar Ålesund kompetanseregion 
 
DMFT>10       

 2014 2015 2016 2017 2018 
Giske 18 % 18 % 17 % 10 % 19 % 
Haram 9 % 15 % 12 % 10 % 12 % 
Nordal 12 % 21 % 8 % 3 % 3 % 
Sandøy 9 % 0 % 16 % 7 % 0 % 
Skodje 12 % 8 % 13 % 8 % 5 % 
Stordal 6 % 22 % 18 % 8 % 6 % 
Stranda 6 % 4 % 5 % 12 % 10 % 
Sula 13 % 9 % 9 % 10 % 12 % 
Sykkylven 20 % 24 % 31 % 13 % 21 % 
Ørskog 8 % 14 % 4 % 14 % 7 % 
Bjørgvin 12 % 13 % 12 % 11 % 16 % 
Spjelkavik 8 % 11 % 9 % 7 % 8 % 
            

      

  DMFT =/< 15     

  DMFT >15     
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Molde kompetanseregion 

3-åringar 2014 2015 2016 2017 2018 
 Aukra  93 % 100 % 91 % 100 % 100 % 
 Eide 98 % 100 % 92 % 93 % 97 % 
 Fræna 93 % 94 % 94 % 92 % 96 % 
 Gjemnes 96 % 94 % 96 % 100 % 100 % 
Midsund 95 % 96 % 96 % 92 % 100 % 
 Molde 96 % 96 % 96 % 95 % 93 % 
 Nesset 96 % 93 % 100 % 91 % 93 % 
 Rauma 94 % 95 % 98 % 98 % 92 % 
 Vestnes 92 % 93 % 96 % 98 % 98 % 
Molde KR 95 % 96 % 95 % 95 % 95 % 
Mrfylke 94 % 95 % 94 % 94 % 94 % 
Landet 94 % 95 % 94 % 94 % 94 % 

 
  Resultat likt eller betre enn fylkesgjennomsnittet 
  Resultat under fylkesgjennomsnittet  
 
5-åringar 2014 2015 2016 2017 2018 

Aukra 84 % 81 % 83 % 81 % 86 % 

Eide 90 % 91 % 84 % 80 % 73 % 

Fræna 85 % 77 % 81 % 78 % 77 % 

Gjemnes 82 % 96 % 91 % 91 % 89 % 

Midsund 69 % 100 % 73 % 92 % 92 % 

Molde 89 % 89 % 88 % 88 % 85 % 

Nesset 79 % 92 % 82 % 91 % 100 % 

Rauma 84 % 91 % 87 % 91 % 90 % 

Vestnes 75 % 85 % 82 % 85 % 80 % 

Molde KR 83 % 87 % 85 % 86 % 85 % 

Mrfylke 84 % 84 % 82 % 85 % 83 % 

Landet 82 % 82 % 80 % 81 % 82 % 
 
12-åringar 2014 2015 2016 2017 2018 
Aukra 49 % 69 % 58 % 57 % 42 % 
Eide 43 % 43 % 42 % 43 % 44 % 
Fræna 36 % 54 % 42 % 49 % 49 % 
Gjemnes 49 % 71 % 55 % 42 % 51 % 
Midsund 67 % 58 % 58 % 67 % 81 % 
Molde 59 % 59 % 63 % 57 % 51 % 
Nesset 27 % 79 % 32 % 46 % 42 % 
Rauma 41 % 47 % 52 % 60 % 56 % 
Vestnes 41 % 59 % 62 % 42 % 56 % 
Molde KR 47 % 60 % 56 % 53 % 52 % 
Mrfylke 57 % 57 % 56 % 55 % 52 % 
Landet 60 % 59 % 59 % 60 % 60 % 
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Årsrapport 2018 – den offentlege tannhelsetenesta I Møre og Romsdal (v. 13.05.19) 

 
18-åringar 2014 2015 2016 2017 2018 
Aukra 19 % 19 % 24 % 14 % 21 % 
Eide 9 % 14 % 12 % 8 % 13 % 
Fræna 12 % 11 % 14 % 14 % 18 % 
Gjemnes 19 % 21 % 34 % 25 % 23 % 
Midsund 27 % 39 % 14 % 30 % 13 % 
Molde 16 % 18 % 20 % 25 % 27 % 
Nesset 8 % 14 % 11 % 23 % 13 % 
Rauma 11 % 9 % 6 % 14 % 16 % 
Vestnes 16 % 19 % 12 % 6 % 17 % 
Molde KR 16 % 18 % 17 % 19 % 21 % 
Mrfylke 17 % 18 % 19 % 20 % 21 % 
Landet 21 % 21 % 24 % 27 % 27 % 

 

 
Frekvensfordeling 18-åringar Molde kompetanseregion 
 
    

      

DMFT>15      

 2014 2015 2016 2017 2018 
 Aukra  16 % 14 % 5 % 14 % 14 % 
 Eide 25 % 28 % 36 % 15 % 35 % 
 Fræna 22 % 21 % 20 % 16 % 19 % 
 Gjemnes 19 % 18 % 13 % 13 % 8 % 
Midsund 0 % 4 % 11 % 13 % 8 % 
 Molde 9 % 9 % 9 % 8 % 6 % 
 Nesset 13 % 9 % 17 % 21 % 15 % 
 Rauma 15 % 20 % 13 % 21 % 12 % 
 Vestnes 12 % 14 % 11 % 15 % 13 % 

      

  DMFT=/<15     

  DMFT>15     
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Kristiansund kompetanseregion 

 
3-åringar 2014 2015 2016 2017 2018 
Aure 94 % 94 % 94 % 100 % 93 % 
Averøy 97 % 91 % 91 % 98 % 95 % 
Halsa 93 % 100 % 75 % 90 % 93 % 
Kristiansund 94 % 95 % 93 % 95 % 94 % 
Rindal 100 % 100 % 80 % 96 % 100 % 
Smøla 91 % 96 % 100 % 100 % 86 % 
Sunndal 92 % 100 % 96 % 94 % 94 % 
Surnadal 100 % 100 % 100 % 98 % 97 % 
Tingvoll 97 % 90 % 67 % 94 % 100 % 
Kristiansund 
KR 95 % 93 % 93 % 96 % 95 % 
Heile fylket 94 % 95 % 94 % 94 % 94 % 
Heile landet 94 % 95 % 94 % 94 % 94 % 

 
  Resultat likt eller betre enn fylkesgjennomsnittet 
  Resultat under fylkesgjennomsnittet  

 
5-åringar 2014 2015 2016 2017 2018 
 Aure 90 % 100 % 90 % 92 % 85 % 
 Averøy 84 % 83 % 80 % 78 % 83 % 
 Halsa 100 % 93 % 64 % 100 % 76 % 
 Kristiansund 80 % 77 % 80 % 81 % 80 % 
 Rindal 81 % 89 % 80 % 95 % 85 % 
 Smøla 94 % 91 % 91 % 88 % 78 % 
 Sunndal 89 % 85 % 88 % 87 % 81 % 
 Surnadal 87 % 88 % 84 % 95 % 90 % 
 Tingvoll 88 % 73 % 86 % 70 % 83 % 
Kristiansund KR 88 % 84 % 80 % 84 % 82 % 
 Heile fylket 84 % 84 % 82 % 85 % 83 % 
 Heile landet  82 % 82 % 80 % 81 % 82 % 

 
12-åringar 2014 2015 2016 2017 2018 
Aure 59 % 68 % 78 % 69 % 59 % 
Averøy 50 % 62 % 54 % 69 % 58 % 
Halsa 69 % 50 % 69 % 50 % 65 % 
Krsitiansund 57 % 55 % 55 % 56 % 52 % 
Rindal 69 % 64 % 75 % 62 % 63 % 
Smøla 70 % 56 % 75 % 63 % 78 % 
Sunndal 53 % 52 % 53 % 47 % 45 % 
Surnadal 50 % 55 % 57 % 55 % 64 % 
Tingvoll 56 % 80 % 65 % 61 % 68 % 
Kristiansund KR 59 % 60 % 59 % 57 % 56 % 
Heile fylket 57 % 57 % 56 % 55 % 52 % 
Heile landet 60 % 59 % 59 % 60 % 60 % 
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18-åringar 2014 2015 2016 2017 2018 
Aure 16 % 21 % 22 % 28 % 43 % 
Averøy 16 % 11 % 16 % 20 % 21 % 
Halsa 17 % 18 % 8 % 26 % 32 % 
Kristiansund 11 % 15 % 16 % 16 % 21 % 
Rindal 27 % 30 % 41 % 26 % 19 % 
Smøla 19 % 5 % 28 % 13 % 29 % 
Sunndal 22 % 19 % 23 % 22 % 25 % 
Surnadal 18 % 27 % 25 % 26 % 36 % 
Tingvoll 21 % 8 % 24 % 19 % 23 % 
Kristiansund KR 19 % 17 % 20 % 20 % 25 % 
Heile fylket 17 % 18 % 19 % 20 % 21 % 
Heile landet 21 % 21 % 24 % 27 % 27 % 

 
Frekvensfordeling 18-åringar Kristiansund 
kompetanseregion  
      

DMFT>10      

 2014 2015 2016 2017 2018 
Aure 13 % 13 % 11 % 10 % 9 % 
Averøy 12 % 15 % 21 % 4 % 10 % 
Halsa 0 % 9 % 17 % 13 % 5 % 
Kristiansund 14 % 18 % 11 % 8 % 9 % 
Rindal 7 % 0 % 12 % 4 % 4 % 

Smøla 13 % 5 % 17 % 22 % 7 % 
Sunndal 11 % 9 % 20 % 12 % 3 % 
Surnadal 13 % 6 % 13 % 4 % 6 % 
Tingvoll 0 % 21 % 12 % 10 % 12 % 

 
  DMFT=/<15 
  DMFT>15 
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Postboks 2500, 6404 Molde (postadresse) 
Julsundvegen 9, 6412 Molde (besøksadresse) 
 
Tlf: 71 28 00 00 
E-post: post@mrfylke.no 
Web: mrfylke.no 





Fra: QuestBack (noreply@questback.com)
Sendt: 02.05.2019 20:56:57
Til: NES Postmottak Nesset kommune
Kopi: 

Emne: Questback kvittering -> Ventelistetall 1. tertial 2019
Vedlegg: 

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Ventelistetall 1. tertial 2019

Oppgi ditt fylke
Møre og Romsdal

Oppgi navn på din kommune
Nesset

Vennligst oppgi ditt navn
Jan karstein Schjølberg

Vennligst oppgi din e-post adresse
jan.scholberg@nesset.kommune.no

Hvor mange pasienter/brukere har per 15. april vedtak om at de oppfyller
kommunens kriterier for langtidsopphold eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester som bor i eget hjem i påvente av
langtidsplass?

0
Hvor mange pasienter/brukere har per 15. april vedtak om at de oppfyller
kommunens kriterier for langtidsopphold eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester, men mottar korttidsopphold i påvente av
langtidsplass?

0
Har kommunen tilgjengelig informasjon om det er pasienter/brukere som står
på venteliste for korttidsplass?

Ja
Hvor mange pasienter/brukere står på venteliste til korttidsopphold i påvente
av ledig plass per 15. april?

2

Tjenesten er levert av www.questback.com - Questback Essentials



 
 
 
 
Til eldrerådet i din kommune  
 
 
                                      April 2019 
 
 Leve hele livet  
 
Regjeringen la «Leve hele livet» den 4. mai 2018. www.levehelelivet.no 
Reformen skal bidra til: 

• at eldre kan mestre livet lengre, oppleve god kvalitet og ha trygghet for at de får god hjelp 
når de har behov for det 

• At pårørende kan bidra uten at de blir utslitt 

• At ansatte opplever at de kan bruke sin kompetanse i tjenesten og gjøre en god jobb 
 
Kvalitetsreformen skal settes på dagsorden i både kommunene og fylkeskommunen i 2019. 
Kommunene og fylkeskommunen skal kartlegge egne behov og utfordringer når det gjelder 
innsatsområdene for «Leve hele livet». 2019 et viktig år når det gjelder å involvere brukerne 
selv og deres pårørende. Arbeidet med reformen er nå i gang og ditt eldreråd kan følge 
Helsedirektoratets jobbing med reformen på vedlagte nettside;  
 
https://helsedirektoratet.no/leve-hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre 

Formålet med nettsiden er å gi generell og oppdatert informasjon om arbeidet med reformen. 

Som en del av dette arbeidet har Helsedirektoratet lagd et nyhetsbrev. Det neste kommer i 

midten av mai. 

 
Lykke til med reformen «Leve hele livet» 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
 
 

 
Tone Bye  
Prosjektleder i Pensjonistforbundet  
 
 
 
 

http://www.levehelelivet.no/
https://helsedirektoratet.no/leve-hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre
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Helsedirektoratet godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til videreføring av 
dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens over Statsbudsjett 2019 

Helsedirektoratet viser til mottatt rapportering på tilskudd under tilskuddsordningen 
"Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens". 
Tilskuddsordningen gjelder dagaktivitetsplasser som er opprettet i 2012 eller senere. 
Rapporteringen for 2018 er godkjent og videreføring av tilskudd til 2019 innvilges. 
 
 
INNVILGELSE AV TILSKUDD 
Helsedirektoratet innvilger tilskudd over kapittel og post 761.62 på statsbudsjettet for 2019. 
Kommunens tilskuddsbeløp beregnes ut fra antall plasser og antall dager i uken plassene er 
åpne. Disse opplysningene fremkommer i vedlagte oversikt. Tilskuddet er innvilget ut fra 
tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på tildelingskriterier, forventet måloppnåelse og 
framdriftsplan. Tilskuddet utbetales 26. februar 2019 i en termin. 
 
 
VILKÅR FOR TILSKUDDET 
 
Mål, føringer og vilkår 
Forutsetningen for å motta tilskuddet er at dere aksepterer vilkårene i dette brevet, inkludert 
vedlagte standardvilkår. Mangelfull rapportering eller måloppnåelse kan føre til at 
Helsedirektoratet krever tilskuddet tilbakebetalt. Feil bruk og mislighold kan forfølges rettslig. 
 
Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk, og tilskuddsbeløpet er beregnet ut fra 
kriterier beskrevet i tilskuddsregelverket. Beløpet for en videreført plass (definert som 5 dager i 
uken, 5 timer per dag) for hele kalenderåret 2019 er kroner 77 270,-. Tilskuddsbeløpet til den 
enkelte kommune vil bli beregnet med dette som utgangspunkt og innrapporterte ubrukte 
tilskuddsmidler er trukket fra det innvilgede beløpet. 
 
En del kommuner har i rapporteringsskjema oppgitt flere plasser enn de tidligere har sendt inn 
søknad for, og som de i 2018 har mottatt tilskudd til. Vi vil minne om at: 
 

Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. 
Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her. 
 
   

Deres ref.:    
Vår ref.: 11/7551-46 
Saksbehandler: Darya Shut 

Dato: 26.02.2019 
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• Det må sendes inn egen søknad om tilskudd for disse plassene dersom det er plasser 

opprettet etter 2012 og som faller innenfor vilkårene for tilskuddsordningen. 

• Det i forbindelse med denne tilskuddsordningen ikke skal rapporteres på 

dagaktivitetsplasser som er opprettet før 2012 og som derved ikke omfattes av 

tilskuddsordningen. 

Tilskuddet skal dekke utgifter knyttet til den daglige driften av dagaktivitetstilbudet. Tilskuddet 
dekker i gjennomsnitt ca. 30 % av kostnadene for drift av en tidligere etablert 
dagaktivitetsplass. 
 
Helsedirektoratet ber om at det i det videre arbeidet legges vekt på følgende: 
 

• Å skape meningsfulle opplevelser og en aktiv hverdag i tråd med innholdet i Rundskriv 

1-5/2007 Aktiv omsorg. 

• Å bygge opp under egenmestring tilpasset den enkeltes funksjonsevne 

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

• Å gi nødvendig avlastning for pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon 

Tilskuddet kan ikke omdisponeres til andre formål uten skriftlig godkjennelse fra 
Helsedirektoratet. Hvis kommunen avvikler plasser det her gis tilskudd til, må dette straks 
meddeles Helsedirektoratet. Kommunen må da tilbakebetale en forholdsmessig del av mottatt 
tilskudd. 
 
 
RAPPORTERINGSKRAV 
 
Rapporteringsfrist 
Mottakeren av tilskuddet skal rapportere til Helsedirektoratet på antall plasser som er 
opprettet i 2019 og kommunenes totale antall tilskuddsberettigede dagaktivitetsplasser som er 
o drift per 31.12.2019. Mottakeren skal også rapportere på det faktiske antall brukere av 
dagtilbudet per uke, målt i løpet av 3. uke i november 2019. Disse opplysningene er nødvendige 
for å kunne følge opp mål- og resultatoppnåelse for ordningen. 
 
Utover årlig rapportering kan Helsedirektoratet kreve statusrapportering underveis, samt 
innhente opplysninger i samarbeid med tilskuddsmottaker til bruk i arbeidet med Demensplan 
2020. 
 
Rapporteringsmal 
Rapporteringsskjema vil være tilgjengelig på våre nettsider, www.helsedirektoratet.no. 
Kommunen er selv ansvarlig for å følge med og rapportere innen fristen. 
 
 
KLAGERETT 
I henhold til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel 6 kan det 
ikke klages på avgjørelsen om tilskudd og vilkår i dette brevet ettersom avgjørelsen ikke er et 
enkeltvedtak. 
 
 
ANNET 

http://www.helsedirektoratet.no/
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Helsedirektoratet anmoder kommunen om å holde innbyggerne orientert om tilbudet som 
bygges opp, blant annet ved å fortløpende legge ut informasjon på egne nettsider. 
 
Rapporteringsskjema skal leveres via Altinn. All annen korrespondanse om tilskuddsordningen 
skal sendes til dagtilbud@helsedir.no. 
 
Vi vil minne om at Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har utviklet 
veiledningsmateriell om dagaktivitetstilbud for personer med demens som er tilgjengelig på 
http://www.aldringoghelse.no/demens/dagaktivitetstilbud. Her finnes blant annet informasjon 
om en temakoffert om dagaktivitetstilbud for personer med demens som ble sendt til alle 
kommuner i 2012. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse gir også veiledning om 
etablering og drift av dagaktivitetstilbud for personer med demens. 
 
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene! 
 
Vennlig hilsen 
 
   e.f. 
   

   
   

 
 
 
    
 
Kopi:               
 

 
 
 
  

mailto:dagtilbud@helsedir.no
http://www.aldringoghelse.no/demens/dagaktivitetstilbud
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STANDARDVILKÅR FOR TILSKUDD FRA HELSEDIREKTORATET 
Standardvilkårene er i samsvar med lover og regler, herunder Reglement for økonomistyring i 
staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten. 
 
Gi beskjed om endringer 
Helsedirektoratet må ha skriftlig beskjed så fort som mulig om endringer i mottakers adresse, 
kontonummer og kontaktperson. Mottakere uten faste ansatte må informere om ny leder 
og/eller økonomiansvarlig/kasserer. 
 
Tilskudd som ikke skal brukes 
Hvis dere ikke trenger hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten/driften, må ubrukt tilskudd 
tilbakebetales umiddelbart til Helsedirektoratets kontonummer 7694 05 12162, merket med 
kapittel, post og vår referanse 11/7551. Helsedirektoratet skal informeres om tilbakebetaling 
med e-post til tilskudd@helsedir.no merket med vår referanse 11/7551. 
 
Ubrukt tilskudd som ønskes overført 
Tilskuddet er innvilget for 2019. 
 
Klage 
Det står i tilskuddsbrevet om det er klagerett eller ikke på avgjørelsen. Dette følger av 
forvaltningsloven § 28. Eventuell klage skal sendes til Helsedirektoratet. Klagefristen er normalt 
tre uker. Helsedirektoratet vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket. Hvis vi ikke 
endrer vedtaket, sendes klagen til departementet (normalt Helse- og omsorgsdepartementet) 
for endelig avgjørelse. 
 
Generelle vilkår 
Eventuelle investeringer og utstyr som kjøpes inn, regnes som Helsedirektoratets eiendom. 
Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt i tilskuddsbrevet, eller ut over det som 
betraktes som rimelig, kan Helsedirektoratet kreve at mottaker tilbakebetaler verdien når 
prosjektet/aktiviteten/driften er avsluttet. 
 
Utgifter til reise-, kost- og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ, jf. 
Statens personalhåndbok. 
 
Tilsyn eller kontroller Rapporter/resultat fra relevante offentlige tilsyn eller kontroller skal 
sendes inn fortløpende til Helsedirektoratet. 
 
Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon 
Helsedirektoratet krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til 
grunn for søknaden eller rapporteringen, skal oppbevares for kontroll i minimum fem år etter 
tilskuddet ble mottatt. 
 
Helsedirektoratets forbeholder seg retten til å kontrollere at tilskuddet brukes etter 
forutsetningene, og skal ha adgang til å undersøke alle dokumenter og steder som vi måtte 
kreve, hos tilskuddsmottaker og deres samarbeidspartnere. Har Helsedirektoratet delegert 
ansvaret for tilskuddsforvaltningen til Fylkesmannen eller Fylkeskommunen, tar vi også 
forbehold om deres rett til kontroll. 
 
Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd brukes etter forutsetningene, hjemlet i 
Lov om Riksrevisjonen § 12, 2. ledd. 
 

mailto:tilskudd@helsedir.no
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Vennlig hilsen 
 
Trond Ødegaard Christensen e.f. 
avdelingsdirektør 

Darya Shut 
seniorrådgiver 
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 
 

Landets kommuner                                  
 



Nr Kommune Saksnummer Hele plasser Beløp Brukere

0101 Halden 12/10380 66,2 4 535 716kr          139

0105 Sarpsborg 62,0 4 790 740kr          84

0106 Fredrikstad 37,0 2 858 990kr          66

0111 Hvaler 16/3378 4,8 370 900kr             10

0119 Marker 4,0 309 080kr             15

0121 Rømskog 13/3560 0,8 61 820kr               2

0123 Spydeberg 12/3608 6,0 463 620kr             8

0125 Eidsberg 8,0 618 160kr             14

0127 Skiptvet 10,0 772 700kr             0

0128 Rakkestad 12/10440 3,0 231 810kr             14

0138 Hobøl 7,6 587 250kr             8

0018 209,4 15 600 786kr       360

0211 Vestby 5,0 386 350kr             16

0213 Ski 16,0 1 236 320kr          37

0214 Ås 12/9644 7,2 556 340kr             13

0216 Nesodden 12/10151 10,0 772 700kr             30

0217 Oppegård 12/7456 35,4 2 735 360kr          93

0219 Bærum 12/2227 121,0 9 349 670kr          282

0220 Asker 12/1068 3,2 247 260kr             10

0221 Aurskog-Høland 12/8480 5,2 401 810kr             10

0226 Sørum 10,6 819 070kr             14

0227 Fet 12/3538 39,0 3 013 530kr          39

0228 Rælingen 12,0 927 240kr             34

0229 Enebakk 8,0 618 160kr             14

0230 Lørenskog 15/5288 16,6 1 282 680kr          38

0231 Skedsmo 29,4 2 271 740kr          28

0233 Nittedal 12/4606 4,8 370 900kr             12

0234 Gjerdrum 7,0 540 890kr             7

0235 Ullensaker 15/4112 8,4 649 070kr             21

0239 Hurdal 12/5757 3,2 247 260kr             12

0022 342,0 26 426 350kr       710

0301 Alna 13/11273 26,0 2 009 020kr          26

Videreførte plasser



0301 Bjerke 28,0 2 163 560kr          61

0301 Frogner 12/8166 79,9 6 173 870kr          79

0301 Nordre Aker 16/836 12,0 927 240kr             59

0301 Nordstrand 13/11290 5,5 424 990kr             13

0301 Sagene 32,6 2 519 000kr          55

0301 St. Hanshaugen 25,0 1 931 750kr          33

0301 Stovner 12/7351 10,0 772 700kr             17

0301 Søndre Nordstrand 5,2 401 800kr             26

0301 Ullern 6,2 479 070kr             35

0301 Vestre Aker 53,0 4 095 310kr          72

0301 Østensjø 13/8604 17,2 1 329 040kr          50

0301 Sykehjemsetaten 15,0 1 159 050kr          26

0016 300,6 23 227 350kr       526

0402 Kongsvinger 12/8451 46,0 3 554 420kr          0

0403 Hamar 9,2 710 880kr             19

0415 Løten 14/4878 1,2 92 720kr               12

0417 Stange 9,2 710 880kr             20

0419 Sør-Odal 4,8 370 900kr             8

0420 Eidskog 13/10726 18,0 1 390 860kr          18

423 Grue 3,6 278 170kr             5

0425 Åsnes 4,8 370 900kr             15

0426 Våler i Hedmark 12/1573 12,0 927 240kr             16

0427 Elverum 7,0 540 890kr             39

0428 Trysil 12/1987 6,0 463 620kr             14

0432 Rendalen 12/3216 3,6 278 170kr             12

0437 Tynset 13/4482 6,0 463 620kr             15

0438 Alvdal 4,2 324 530kr             9

0439 Folldal 14/10958 3,2 247 260kr             8

0441 Os i Hedmark 9,0 695 430kr             18

0022 147,8 11 420 490kr       228

0501 Lillehammer 12/8698 85,4 6 598 860kr          127

0502 Gjøvik 116,4 8 994 220kr          149

0511 Dovre 2,4 185 450kr             3

0514 Lom 12/1200 2,8 216 360kr             7



0515 Vågå 4,0 309 080kr             25

0516 Nord-Fron 14/10107 1,2 92 720kr               2

0519 Sør-Fron 12/821 2,8 216 360kr             7

0521 Øyer 12/3600 11,2 865 430kr             33

0522 Gausdal 2,4 185 450kr             20

0528 Østre Toten 12/8584 53,6 4 141 670kr          55

0529 Vestre Toten 16/618 19,0 1 468 130kr          81

0532 Jevnaker 12/5826 8,0 618 160kr             10

0533 Lunner 12/8454 9,2 710 880kr             24

0534 Gran 15/1442 10,0 772 700kr             30

0536 Søndre Land 13/8615 1,8 139 090kr             9

0538 Nordre Land 1,6 123 630kr             8

0540 Sør-Aurdal 14/5045 1,2 92 720kr               0

0541 Etnedal 14/5936 3,2 247 260kr             9

0542 Nord-Aurdal 14/987 4,0 309 080kr             21

0544 Øystre Slidre 12/8657 5,0 386 350kr             10

0545 Vang 13/10579 3,6 278 170kr             11

0026 348,8 26 951 770kr       641

0602 Drammen 30,4 2 349 010kr          97

0604 Kongsberg 13/805 18,6 1 437 220kr          68

0605 Ringerike 52,6 4 064 400kr          91

0612 Hole 15/1648 2,2 170 000kr             9

0615 Flå 15/9437 3,0 231 810kr             12

0616 Nes i Buskerud 15/8443 14,0 1 081 780kr          26

0617 Gol 13/7246 6,4 494 530kr             10

0618 Hemsedal 14/11790 6,0 463 620kr             12

0619 Ål 12/6015 33,6 2 596 280kr          26

0622 Krødsherad 0,8 61 820kr               6

0623 Modum 12/5035 3,6 278 170kr             8

0624 Øvre Eiker 7,0 540 890kr             25

0625 Nedre Eiker 28,0 2 163 560kr          28

0626 Lier 13/9715 3,2 247 260kr             8

0627 Røyken 17,6 1 359 960kr          88

0628 Hurum 18,0 1 390 860kr          40



0632 Rollag 13/794 4,0 309 080kr             9

0633 Nore og Uvdal 2,6 200 900kr             10

0021 251,6 19 441 150kr       573

0701 Horten 44,0 3 399 880kr          94

0715 Holmestrand 15,0 1 159 050kr          22

0704 Tønsberg 12/1044 8,0 618 160kr             20

0710 Sandefjord 13/506 27,8 2 148 110kr          41

0712 Larvik 11,0 849 970kr             36

0711 Svelvik 13/10863 4,8 370 900kr             8

0713 Sande i Vestfold 11/8605 4,8 370 900kr             13

0716 Re 12,5 965 880kr             22

0729 Færder 6,8 525 430kr             54

0009 134,7 10 408 280kr       310

0806 Skien 12/5118 16,6 1 282 680kr          33

0807 Notodden 15/2111 4,8 370 900kr             7

0811 Siljan 1,6 123 630kr             4

0814 Bamble 12/2230 4,8 370 900kr             10

0815 Kragerø 9,0 695 430kr             15

0819 Nome 6,0 463 620kr             18

0828 Seljord 7,2 556 340kr             0

0829 Kviteseid 11,2 865 420kr             14

0834 Vinje 1,0 77 270kr               3

0018 62,2 4 806 190kr          104

0904 Grimstad 13/1310 62,8 4 852 560kr          78

0906 Arendal 55,8 4 311 670kr          54

0912 Vegårshei 15/9382 3,6 278 170kr             7

0914 Tvedestrand 12/7915 13,2 1 023 670kr          24

0919 Froland 10,8 834 520kr             24

0928 Birkenes 2,0 154 540kr             5

0929 Åmli 14/6568 1,6 123 630kr             4

0935 Iveland 3,0 231 810kr             3

0937 Evje og Hornnes 2,4 185 450kr             4

0015 155,2 11 996 020kr       203

1001 Kristiansand 14/123 44,0 3 399 880kr          107



1002 Mandal 16/10237 4,0 309 080kr             7

1004 Flekkefjord 11,6 896 330kr             22

1014 Vennesla 14,6 1 128 140kr          73

1017 Songdalen 12/1359 31,0 2 395 370kr          28

1018 Søgne 16,8 1 298 140kr          26

1021 Marnardal 4,8 370 900kr             8

1026 Åseral 14/9937 1,6 123 630kr             4

1027 Audnedal 14/10069 3,2 247 260kr             8

1029 Lindesnes 10,0 772 700kr             15

1032 Lyngdal 20,0 1 545 400kr          30

1034 Hægebostad 1,2 92 720kr               6

1037 Kvinesdal 24,0 1 854 480kr          27

0015 186,8 14 434 030kr       361

1101 Eigersund 8,0 618 160kr             12

1102 Sandnes 13/3539 15,5 1 197 690kr          22

1103 Stavanger 19,0 1 468 130kr          55

1112 Lund 11/8160 8,0 618 160kr             28

1114 Bjerkreim 0,8 61 820kr               5

1119 Hå 15/8016 9,0 695 430kr             11

1120 Klepp 13/4815 10,0 772 700kr             20

1121 Time 10,0 772 700kr             23

1122 Gjesdal 1,2 92 720kr               8

1124 Sola 3,0 231 810kr             14

1127 Randaberg 16,6 1 282 680kr          25

1135 Sauda 13/4227 6,4 494 530kr             21

1142 Rennesøy 1,0 77 270kr               1

1145 Bokn 1,6 123 630kr             10

1146 Tysvær 12/7276 17,0 1 313 590kr          19

1149 Karmøy 50,0 3 863 500kr          132

0026 177,1 13 684 520kr       406

1201 Bergen 13/267 27,0 2 086 290kr          54

1219 Bømlo 15/6273 8,6 664 520kr             30

1221 Stord 13/5441 9,0 695 430kr             38

1222 Fitjar 3,0 231 810kr             6



1224 Kvinnherad 12/185 17,6 1 359 960kr          19

1228 Odda 12/5073 37,4 2 889 900kr          44

1233 Ulvik 2,0 154 540kr             5

1234 Granvin 1,8 139 090kr             3

1235 Voss 14/2056 9,0 695 430kr             20

1238 Kvam 12/3298 32,0 2 472 640kr          32

1242 Samnanger 12/1213 1,4 108 180kr             7

1243 Os i Hordaland 8,0 618 160kr             8

1244 Austevoll 6,0 463 620kr             15

1246 Fjell 11,0 849 970kr             26

1247 Askøy 13,0 1 004 510kr          38

1252 Modalen 13/1154 1,0 77 270kr               13

1253 Osterøy 12/3781 5,0 386 350kr             14

1259 Øygarden 13/5267 1,6 123 630kr             10

1260 Radøy 13/11202 9,0 695 430kr             16

1263 Lindås 12/5287 10,6 819 060kr             24

1264 Austrheim 3,0 231 810kr             8

1265 Fedje 11/7641 1,6 123 630kr             4

1266 Masfjorden 10,0 772 700kr             10

0033 228,6 17 663 930kr       444

1401 Flora 19,8 1 529 950kr          36

1411 Gulen 12/5555 6,0 463 620kr             24

1412 Solund 4,0 309 080kr             5

1419 Leikanger 4,8 370 900kr             7

1420 Sogndal 32,0 2 472 640kr          44

1422 Lærdal 2,4 185 450kr             6

1424 Årdal 3,6 278 170kr             8

1426 Luster 4,8 370 900kr             10

1429 Fjaler 15/3889 6,0 463 620kr             5

1432 Førde 11/8689 8,0 618 160kr             25

1433 Naustdal 1,2 92 720kr               3

1439 Vågsøy 28,0 2 163 560kr          31

1441 Selje 4,0 309 080kr             4

1443 Eid 10,0 772 700kr             6



1444 Hornindal 3,6 278 170kr             7

1449 Stryn 15/5378 4,0 309 080kr             8

0026 142,2 10 987 800kr       229

1502 Molde 54,4 4 206 580kr          76

1505 Kristiansund 13/11165 28,0 2 163 560kr          54

1504 Ålesund 11/8513 28,4 2 194 470kr          93

1514 Sande i Møre og Romsdal 10,2 788 150kr             19

1516 Ulstein 12/9196 23,0 1 777 210kr          20

1519 Volda 13/11310 6,0 463 620kr             17

1520 Ørsta 10,0 772 700kr             25

1523 Ørskog 2,4 185 450kr             3

1524 Norddal 15/9830 1,2 92 720kr               2

1525 Stranda 12/1325 10,0 772 700kr             10

1528 Sykkylven 12/8956 3,2 247 260kr             16

1529 Skodje 3,2 247 260kr             7

1532 Giske 13/3707 9,0 695 430kr             31

1534 Haram 6,4 494 530kr             25

1535 Vestnes 2,4 185 450kr             10

1539 Rauma 14/11528 9,0 695 430kr             18

1543 Nesset 12/244 4,8 370 900kr             10

1545 Midsund 12/3223 8,0 618 160kr             10

1546 Sandøy 15/5189 12,0 927 240kr             11

1547 Aukra 3,6 278 170kr             6

1557 Gjemnes 12/4078 2,0 154 540kr             5

1560 Tingvoll 13/9769 2,0 154 540kr             1

1563 Sunndal 3,0 231 810kr             12

1566 Surnadal 12/6335 3,2 247 260kr             8

1567 Rindal 1,2 92 720kr               1

1571 Halsa 2,4 185 450kr             7

1576 Aure 12/9613 18,5 1 429 500kr          17

0036 267,5 20 672 810kr       514

5001 Trondheim 12/2994 42,0 3 245 330kr          112

5011 Hemne 9,0 695 430kr             14

5013 Hitra 11/7757 6,0 463 620kr             6



5014 Frøya 12/2863 4,8 370 900kr             10

5015 Ørland 12/5978 31,4 2 426 280kr          68

5017 Bjugn 25,0 1 931 750kr          25

5020 Osen 2,0 154 540kr             5

5021 Oppdal 6,0 463 620kr             12

5022 Rennebu 12/9349 3,8 293 630kr             19

5023 Meldal 13/11055 3,4 262 720kr             10

5024 Orkdal 13/4687 3,6 278 170kr             8

5025 Røros 4,8 370 900kr             9

5028 Melhus 13/1484 0,8 61 820kr               7

5030 Klæbu 9,6 741 790kr             11

5031 Malvik 7,2 556 340kr             28

5032 Selbu 13/2962 1,0 77 270kr               0

5033 Tydal 12/5422 0,8 61 820kr               1

5004 Steinkjer 7,0 540 890kr             22

5005 Namsos 0,8 61 820kr               4

5036 Frosta 3,6 278 170kr             6

5054 Indre Fosen 20,0 1 545 400kr          21

5038 Verdal 15/6224 8,4 649 060kr             28

5040 Namdalseid 14/5432 2,4 185 450kr             6

5041 Snåsa 13/6571 1,6 123 630kr             6

5045 Grong 15/9523 3,6 278 170kr             5

5046 Høylandet 0,8 61 820kr               4

5047 Overhalla 1,2 92 720kr               9

5053 Inderøy 12/1362 9,4 726 350kr             33

0047 220,0 16 999 410kr       489

1804 Bodø 12/8772 12,4 958 150kr             22

1805 Narvik 12/7565 20,6 1 591 760kr          51

1811 Bindal 13/780 7,2 556 350kr             10

1812 Sømna 11/8701 7,0 540 890kr             7

1813 Brønnøy 12/1500 1,6 123 630kr             17

1815 Vega 12/2379 1,0 77 270kr               2

1818 Herøy i Nordland 12/9681 2,4 185 450kr             6

1822 Leirfjord 12/253 2,0 154 540kr             6



1824 Vefsn 5,0 386 350kr             19

1833 Rana 12/4633 11,0 849 970kr             24

1834 Lurøy 8,0 618 160kr             15

1837 Meløy 13/1594 9,4 726 340kr             21

1838 Gildeskål 13/4748 7,0 540 890kr             10

1839 Beiarn 3,0 231 810kr             2

1840 Saltdal 2,8 216 350kr             14

1841 Fauske 8,0 618 160kr             31

1848 Steigen 12/4278 6,8 525 440kr             29

1852 Tjeldsund 2,6 200 900kr             27

1853 Evenes 12/439 2,4 185 450kr             3

1859 Flakstad 1,0 77 270kr               5

1860 Vestvågøy 10,0 772 700kr             12

1865 Vågan 10,4 803 610kr             44

1866 Hadsel 10,0 772 700kr             39

1868 Øksnes 14/1450 6,0 463 620kr             12

1870 Sortland 13/1372 17,2 1 330 590kr          40

1871 Andøy 14/5204 4,8 370 900kr             8

0044 179,6 13 879 250kr       476

1902 Tromsø 12/6976 58,2 4 497 110kr          140

1903 Harstad 12/421 9,8 757 240kr             29

1911 Kvæfjord 12/867 1,6 123 630kr             4

1913 Skånland 6,4 494 520kr             16

1917 Ibestad 0,4 30 910kr               2

1920 Lavangen 12/8196 2,0 154 540kr             3

1923 Salangen 15/3567 3,6 278 170kr             7

1924 Målselv 1,2 92 720kr               2

1927 Tranøy 12/8997 6,8 525 440kr             13

1928 Torsken 14/6393 2,8 216 360kr             5

1933 Balsfjord 3,0 231 810kr             15

1936 Karlsøy 2,4 185 450kr             6

1938 Lyngen 14/166 2,0 154 540kr             10

1939 Storfjord 1,6 123 630kr             8

1940 Kåfjord 1,4 108 180kr             7



0024 103,2 7 974 250kr          267

2003 Vadsø 12,6 973 610kr             51

2004 Hammerfest 13/5133 14,0 1 081 780kr          23

2011 Kautokeino 15/10069 10,0 772 700kr             10

2012 Alta 13/2134 27,4 2 117 190kr          76

2014 Loppa 7,2 556 340kr             12

2017 Kvalsund 12/3615 22,0 1 699 940kr          22

2018 Måsøy 4,8 370 900kr             20

2020 Porsanger 13,0 1 004 510kr          25

2023 Gamvik 12/770 6,0 463 620kr             6

2025 Tana 12/814 10,0 772 700kr             32

2027 Nesseby 11/8774 7,2 556 340kr             9

0019 134,2 10 369 630kr       286

3606,6 278 103 066kr     7152



Fra: Dagtilbud (Dagtilbud@helsedir.no)
Sendt: 28.02.2019 10:40:01
Til: 
Kopi: 

Emne: Helsedirektoratet innvilger tilskudd til drift av dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens
Statsbudsjett 2019
Vedlegg: 11-7551-46 Helsedirektoratet godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til videreføring.pdf;11-7551-
46 Vedlegg til fellesbrev.pdf
Hei!
 
Helsedirektoratet viser til deres søknad om videreføring av dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med
demens og innvilger med dette tilskudd til drift av eksisterende dagplasser i deres kommune.
 
Vedlagt følger vedtaksbrev som inneholder viktig informasjon om beregningsgrunnlaget, rapporteringsplikter
m.m. Oversikt over antall plasser og utbetalt beløp er også lagt ved.
 
OBS! Dette er et fellesbrev til alle kommuner som har fått innvilget tilskudd over tilskuddsordningen
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens kap. 761 post 62 i Statsbudsjettet for 2019.
 
 
Hilsen,
Darya Shut
Seniorrådgiver
Avdeling tilskudd
Mobil 476 82 351

Helsedirektoratet
Postadresse: Pb 220 Skøyen, 0213 Oslo
Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo
https://helsedirektoratet.no https://helsenorge.no/
 
 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

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

Utvalg for helse og omsorg 10/19 22.05.2019 
 
 
 
 

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 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 08.05.2019  

Det ble enighet om følgene i tillegg til rådmannens innstilling: 
Råd for eldre og funksjonshemma stiller spørsmål om lovligheten av å ta egenandel på en 
del av disse tjenestene. 
Rådet vil anbefale på det sterkeste at det blir gått forsiktig fram når det gjelder 
harmonering av egenandeler og husleie slik at ikke våre innbyggere blir belastet med 
omfattende egenandelsøkninger.  
Saken sendes videre til behandling i helse og omsorgsutvalget. 

 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 08.05.2019  

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

 

Råd for eldre og funksjonshemma stiller spørsmål om lovligheten av å ta egenandel på en del av 
disse tjenestene. 
Rådet vil anbefale på det sterkeste at det blir gått forsiktig fram når det gjelder harmonering av 
egenandeler og husleie slik at ikke våre innbyggere blir belastet med omfattende 
egenandelsøkninger.  
Saken sendes videre til behandling i helse og omsorgsutvalget. 
 
 

 

Arkiv: :151 

Arkivsaksnr: 2018/668-112 

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg  



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. 

  

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. 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

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

Utvalg for helse og omsorg 11/19 22.05.2019 
 
 
 
 

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

 

Rådmannens innstilling 
Saken tas til orientering 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 08.05.2019  

Det ble enighet om følgende i tillegg til rådmannens innstilling: 
Råd for eldre og funksjonshemma synes intensjonene med denne reformen er svært god, 
men er bekymret for økonomien i reformen og at dette vil påvirke gjennomføringen av 
denne viktige reformen. 
Saken sendes videre til behandling i helse og omsorgsutvalget. 

 
Rådmannens innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 08.05.2019 

Saken tas til orientering. 

Råd for eldre og funksjonshemma synes intensjonene med denne reformen er svært god, men er 
bekymret for økonomien i reformen og at dette vil påvirke gjennomføringen av denne viktige 
reformen. 
Saken sendes videre til behandling i helse og omsorgsutvalget. 
 
 

 

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» 
 

Arkiv: :H01 

Arkivsaksnr: 2017/411-7 

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg  



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. 
 
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 
Utvalg for helse og omsorg 12/19 22.05.2019 

Nesset kommunestyre  23.05.2019 
 
 
 
 

Eidsvåg Fjordhotell - Søknad om skjenkebevilling 

Rådmannens innstilling 
Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk for perioden 01.06.19 – 30.6.2020 
godkjennes for Eidsvåg Fjordhotell med følgende vilkår:  
 
Bevillingshaver: Eidsvåg Fjordhotell 
Org. Nr. 822 357 172 
Serveringsbevilling Innehar godkjent serveringsbevilling 
Bevillingssted: Baksidevegen 116 
Åpen gruppe: 1-3 Gjelder arealer inne. 

1-2 Gjelder arealer ute. 
Skjenketid og 
alkoholgruppe 
inne: 

Søndag–torsdag  
Gr. 1-2: kl. 08.00–01.00 
Gr.    3: kl. 13.00–24.00 
Fredag - lørdag 
Gr. 1-2: kl. 08.00–02.00 
Gr.    3: kl. 13.00–01.00 

Skjenketid og 
alkoholgruppe ute: 

Søndag–torsdag  
Gr. 1-2: kl. 13.00– 24.00 
Fredag - lørdag 
Gr. 1-2: kl. 13.00– 24.00 

Areal inne: Gjelder 1 og 2.etg inne 
Areal ute: Terrasse 1.etg 100 m2  

Terrasse 2.etg 10 m2  
Plen på fremsiden av bygget 

Styrer: Lina Samulyte 
Stedfortreder: Lars Langset 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Eidsvåg Fjordhotell søker om skjenkebevilling av søknad 13.03.19 for alkoholgruppe 1-3. Det 
omsøkes for hotellets areal inne og terrasse i første og andre etasje, samt arealet rundet hotellet 
som ikke er en del av terrassen (plen og asfaltert areal på baksiden). 

Arkiv: U63 

Arkivsaksnr: 2019/320-10 

Saksbehandler: Ingeborg Andersen  



 
Eidsvåg Fjordhotell har siden overtakelse fra tidligere eier Eidsvåg Bed and Breakfast drevet på 
«drift på tidligere eieres bevilling» etter alkohol- og serveringslovens § 1-10 og § 22.  
Drift på overgangsregel er satt til 1.5.19, men blir forlenget grunnet saksbehandlingstid i 
kommune. De kan etter loven drive på tidligere eiers bevilling i tre måneder, med mulighet for 
forlengelse til fire måneder om saksbehandlingen tar lengre tid enn antatt. Det er derfor fattet et 
forlengelsen vedtak som er gyldig til og med 31.05.19, og at ordinær bevilling er gyldig fra og med 
01.06.19. 
 
Åpnings- og skjenketider. 
Eidsvåg Fjordhotell har søkt om åpnings- og skjenketider som ikke er i trå med Nesset 
kommunes regulativ. Søker må følge skjenketiden som er fastsatt i Nesset kommune, dette går 
frem av innstillingen. 
 
 
Uttalelser 
I henhold til alkoholloven § 1-7, 2. ledd og § 1-7b er søknaden oversendt politiet, Skatt Midt- 
Norge og Mattilsynet for uttalelse. Ingen av de nevnte instanser har merknader til søknaden. 
 
Omseteningsgebyr: 
Det betales et årlig bevillingsgebyr på bakgrunn av forrige års salgsvolum, etter satser fastsatt i 
Alkoholloven og beregnet gebyr av administrasjonen. 
Det vil for Eidsvåg Fjordhotell innebære et minstegebyr som i 2019 er på hhv. 5.200,- 
 
Serveringsbevilling: 
Serveringsbevilling er innvilget i trå med serveringsloven. 
 
 
Kunnskapsprøven om alkoholloven 
Kunnskapsprøven om alkoholloven bekreftes mottatt fra styrer og stedfortreder. 

 

Vurdering 
Søknaden er vurdert ut fra Nesset kommunens forskrifter og alkohollovens regelverk. 
 

Konklusjon 
Rådmann tilrår godkjenning av søknaden om skjenkebevilling ved Eidsvåg Fjordhotell. 
Dette med bakgrunn i gitt informasjon over, samt at det har vært løpende skjenkebevillinger ved 
sted til nå. Ved godkjenning av denne skjenkebevillingen vil ikke antall skjesteder øke i Nesset 
kommune, men snarere at tilbud om skjenke- og serveringssteder opprettholdes. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen 

Vedlegg 

1 Søknad om skjenkebevilling - Eidsvåg Fjordhotell - Lars Langset 

2 Tegninger 
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A/2550L KOMM/10.46 -. Søknad em skjenkebevilling
(jf. alkoholloven av 2. juni  1989  nr. 27)
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..  —  ; : Dato
Ny bevilling El Endring Eftf .. , -  Virksomheten er overdratt: ]! _  E  .  [a

Navn pm 5;” gag -  é‘bfim’a Zöaz Mam ML org” 96797; 069

Adresse/dæm /z ’L 4/6“ '450 Ema/ya (1 Åga/m
Telefon E-post ' .

CC &&&/ä /  mae ('. (Om

Har bevillingssøker andre bevillinger fra før med hjemmel i alkoholloven? [Zi Nei l:l Ja

I  tilfelle ja, hvilke?

A. Bevillingssaker er en privatperson

Navn Fødselsnummer (11 siffer)

Bostedsadresse

Postnr. Poststed Skattekommune

Telefon E-posl

B. Bevillingssaker er et foretak, lag eller forening

Firmanavn  —  _ o‘ Or  anisas onsnummer

(Stain/a fl/O  af/w/ZØ JW Ody/LOW 603219 55? /75
Kontoradresse

BäcÅMOQ/æ 'éfz Jig
Postnr. Poststed  _  . , Skattekommune A

6  1/ 60 half/ya 0 /  Rom/10M & f tåa/.z/vuuu
Telefon E-p ’ , , ‘ , . å. ‘

' (mi/&&& ”LEIE/. com "We e. å/zaé mac95132846”
Daglig leder/kontaktperso Fodse snummer (11 siffer)

na an a (905 O‘W/Ql

A. Reelt, underliggende eierforhold

Oppgi eiers navn, adresse, fødselsnr. og/eller organisasjonsnr. og eierandel i prosent.

Eiers navn ) Fodselsnr. (JJ siffer) /  org.nr. (9 siffer) Eierandel 0

og g(wu 0510 .5 100 e
Adre se _  f- , Postnr. Poststed ,.

*  ma mcä/La AM  3  ? ,6 460 Ecém'c  (  flan; flag
Telefon gb,—f 402 y/é,‘ E-post /) W C

Eiers navn " ( Fødselsnr. (11 siffer) /  org.nr. (9 siffer) Eierandel

Adresse Postnr. Poststed

Telefon E-post

Eiers navn Fodselsnr. (11 siffer) /  org.nr. (9 siffer) Eierandel

Adresse ———— Postnr.  —  Poststed

Telefon —— E—posl

Eiers navn Fedselsnr. (11 siffer) /org.nr. (9 siffer) Eierandel

Adresse Postnr. Poststed

Telefon E—post

Nr.  702431  Forlag: Sem  &  Stenersen Prokom AS. Oslo  1-2008



B. Andre enn formelle eiere av virksomheten som vil ha vesentlig Innflytelse  på virksomheten.

Det  skal også  ev.  opplyses  om slektskaps-/familieforhold  mellom  eier og andre som vil ha vesentlig innflytelse på virksomheten.

Navn

Adresse

E-post

Navn

Adresse

E-post

A

Styrer må være en fysisk person

him/“M W

Bostedsadresse )

”211654 (JEg/MU 1/ 6
Postnr. Po isted

61/50 Hedwig  [  form/påå
Telefon -post

Stedfortreder må være en fysisk person

NavnoCa/u aQ» ag
flammm  371

Postnr. Poststed

6460 tau/44420  z  lei?/”JM
Telefon E- -post

9545’ 28/6 C’am’w '/

Navn i

Edin/åa foræiåofe/ØØ
Stedsadresse

Mméa MØ
Postnr. Poststed

6460 Eadie/cw [ lea/MM
Beskrivelse av skjenkestedet riftskonsept

Målgruppe, aldersgrense, planer for vakthold  etc.

Småge/DL 95.002” [og våt

W  [%i MM? 6ADP?

‘Lv/O/zal’m
fäéD' (Q, /5gze

764, mum.

Fødselsnr. (11 siffer) /  org.nr. (9 siffer)

Postnr. Poststed

Slekts-ltamilietilknytning

Fødselsnr. (11 siffer) /org.nr. (9 siffer)

Postnr. Poststed

Slelds-lfamilietilknytning

Benytt ev. eget ark

Fødselsnummer (11 siffer)

5100 *ØØØ

Skattekommune

WW

Fodselsnummer( 11  siffer)

03/05? 4630

Skattekommune MÅ

'(7— com

Gnr.—bør,? 'Bnru. Täonjh jf ex 4/6

mZ/LØ/ØØÅ ma’ Wfd/éé/La/‘fl

)0q ÅCPL  ]  éccåe  46/”? (åå 77

Benytt ev. eget ark



Det søkes om slik  bevilling (sett kryss)

Alkoholholdig drikk Alkoholholdig drikk

gruppe  1 gruppe  2

(over 2,5  vol.prosent (over  4,7 vol.prosent
og høyst 4,7 voI.prosent) og under 22 vol.prosent)

Tilsvarer ol Tilsvarer vin

Alminnelig
bevilling

Bevilling for
lukket selskap

Skjenkeareal

Innendørs i følgende rom (oppgi hvert enkelt rom)

Benevnelse

,  7

År

. MÅ CO'zM/zt,

Utendørs (beskrivelse av området)

Alkoholholdig drikk
gruppe  3

(mellom 22 vol.prosent
og 60  vol.prosent)

Tilsvarer brennevin

2m Ant. gjesteplasse

a2) 57?
50 JO
%” W

«. 8/0

Hele området skal beskrives, så som adkomst. terrasse, plassering i lorhold til hovedbygning etc.

fr 5 laa

fm [  (2::c '

adfeuay ada [ Joao  ,

e /00 50

' 40 5‘
/0O

540”. å ”å”
_  2  Inne '— Z Ute  F  , .  .2

Areal  l  rn 47? b M  +  .  4016! Z  Totalt 4/  å j ' Benytt ev. eget ark/planskisse

Mandag —  torsdag Fredag — lørdag Søndag/helligdag

Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl.

Skienkestedets åpningstid

Inne (fra kl. Inne (til kl.) Inne l(ra kl.)— Inne (til kl.) Inne (fra å? Inne (til kl.)

—AIkohoIhoIdig drikk gruppe1 ”UL (73. 00 (.6 UL’ 03', 00 (Dj 00
(over 2,5 vol.prosent og . . .
høyst 4'7 vol.prosent) Ute (fra kl Ute (til kl.) Ute (fra Ute (til kl.) Ute (tre kl.) Ute (til kl.)

A? På 05. 00 AZ. 05 05. 00 a. 0767 05. 00
Ønsket Inne (fra kl.) Inne (til kl.) Inne (fra kl.) Inne (til kl.) Inne (fra kl.) Inne (til kl.)

skjenke- Alkoholholdig drikk gruppe  2  (<”- OZ? Oj _ 00 [g 05) 05 _  L9 O  Ål./670 05. (9

m m" fivdeérg; $311332:m Ute (fra kl. Ute (tll kl.) Ute (Ira kl.) Ute (tll kl.) Ute. (fra kl.) Ute (til kl.) _
fø. Oo 05 . <90 ,4. 00 05. (90 A2. w  05 at)
Inne (fra kl.) Inne (til kl.) Inne (fra kl.) Inne (til kl.) Inne  (afr Inne (til kl.)

Alkoholholdig drikk gruppe 3  /' 7
(mellom  22  vol.prosent  og ”Z' £70

03.00 ALM 05. 00 at??? 0500
60 vol.prosent) Ute (fra k; Ute (til kl.) Ute (fra kl.) Ute (til kl.) Ute (fra kl. Ute (til kl.

/x.  0 05. 00 A. M  03 00  M 05. 00

Eiers navn .  . Fodselsnr. (11 siffer) )/.org nr. (9 siffer)

063/“ [25/039 463%
Bostedsadresse Postnr. Poststed ,

fl’ammgmmyfiZ/Lao It. 3—1 61/60 [(ØZM  (  (  2&9a
Telelon - -post , .

95 /§ RIP/få [auf . f/ maa/. Com

Eiers navn Fødselsnr. (11 siffer) /  org.nr. (9 siffer)

Bostedsadresse Postnr. Poststed

Telefon E-post



Navn, posisjon/stilling i  virksomheten og fødselsnr./org.nr. oppgis, samt foretaket navn og organisasjonsnummer.

 

Foretakets navn Org.nr.

Personene navn Posisjon/stilling [ Fødselsnr.(11 siffer)

l
Foretakets navn ;  Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling Fødselsnr.(11 siffer)

Foretakets navn Org.nr.

Personens navn Posisjon/stilling l Fødselsnr.(11 siffer)

l
Foretakets navn I  Org.nr.

Personene navn Posisjon/stilling ;  Fødselsnr.(11 siffer)

Foretakets navn l Org.nr.

—— _ l
Personens navn Posisjon/stilling l Fødselsnr.(11 siffer)

_ Benytt ev. eget ark

l  ‘  ' I  ‘  l  .  .  l I I I I  l

Antall liter
Alkoholgruppe 1  -  alkoholholdig drikk gruppe 1 4000

. . Antall liter ,
Alkoholgruppe  2  - alkoholholdig drikk gruppe 2 9850

. . Antall liter 0
Alkoholgruppe  3  —  alkoholholdig dnkk gruppe  3 fp

'l'll  l  . no' '; .l‘ ' .  I

1. Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet. Å/

[% Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet.

3. Målsatt tegning over skjenkearealet, inne og ute. Barer skal være markert i tegningen. ,,C

4  Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenkestedet.  4

5 Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (Kunnskapsprøven).

al:] Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene.

7.1:] Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforholdene bekreftet av selskapets revisor

8.El Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse.

9D Bekreftelse fra MVA-manntallet (Fylkesskattekontoret).

G Dokumentasjon av at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret (trygdekontoret) og har lovlig arbeids-

10‘ kontrakt, samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse (trygdekontoret).

H.El Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc.).

12E Finansieringsplan

13.l:] Drifts- og likviditetsbudsjett

H.EI Rutiner for internkontroll

' . 'I 't. 0  'I.- 9  .o' ' . I' l  a

’-

b

Jeg bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og forplikter meg til å besørge at bestemmelser  i  alkoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Jeg forplikter meg til å orientere kommunen om eventuelle endringer i driften av skjenkestedet. og å innhente nødvendig tillatelse før
igangsettirtg av slike driftsendringer som krever kommunal behandling.

Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgave over forventet omsatt mengde alkoholvarer på skjenkestedet. Jeg samtykkeri at det kan

foretas en etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger et awik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning.

Sted. dato l Bevillingssakers underskrift, ev. firmastempe

&&& (A'; 7/ /3. 05. it?/Q 053112 fl/Qzaac y.

Ufullstendige søknader vil bli returnert
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