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1 Bakgrunn for prosjektet

Dagens helse- og omsorgsplan, Lengst mulig i eget hjem, gjelder til 2020. Det er behov for en 

ny helhetlig og koordinert plan for samlede helse og omsorgstjenestene som omfatter Pleie og 

omsorg, Ressurstjenesten (rus og psykisk helse), Helsetjenesten (legetjenester, legevakt, 

rehabilitering, KAD, fysio-/ergoterapi, helsestasjon og skolehelsetjenester) og Tiltak 

funksjonshemmede. Det er samtidig nødvendig å sette fokus på helsefremmende og 

forebyggende arbeid for å dempe eller utsette behovet for helse og omsorgstjenester. 

Framtidig demografisk utvikling tilsier sterk vekst i den eldre befolkningen.  En ser økning i 

utfordringer knyttet til rus og psykisk helse, samt at tjenestene og målgruppen til tiltak 

funksjonshemmede endrer karakter. Samhandlingsreformen, nasjonale planer og nye lovkrav

tilsier at oppgaver og tjenestetilbud i stor grad skal løses i kommunene, der 

pasienten/brukeren bor. Bygging av nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal (SNR) på Hjelset 

og kommunereformen vil også få konsekvenser for planlegging av framtidige helse og 

omsorgstjenester. 

Tjenestene skal i større grad utformes i nært samarbeid med pasienter og brukere og deres 

pårørende. Utvikling av digitale og nye teknologiske løsninger vil gi nye muligheter.

Som følge av de endringene kommunen står overfor må det settes særskilt fokus på 

rekruttering og kompetanseutvikling. 

Den nye planen er utarbeidet for en periode der nye Molde kommune etableres.  Midsund 

kommune og Nesset kommune vil inviteres til å delta i arbeidet som dialogpartnere.

Kommunal planstrategi

Ny helse- og omsorgsplan er en av planene som skal utarbeides i planstrategien 2017 – 2020 

som kommunestyret vedtok i november 2016. Planen er forutsatt vedtatt i 2018. 
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2 Mandat 

Utvikle gode og helhetlige helse- og omsorgstjenester med riktig dimensjonering og kvalitet 

på tvers av fagområder og i samarbeid med pasientene/brukerne. 

1. Helse- og omsorgsplanen skal utarbeides med bakgrunn i forventet folketallsutvikling,

alderssammensetning og nasjonale utviklingstrekk for helse- og omsorgstjenestene.

2. Planen skal vektlegge:

- folkehelse og helsefremmende løsninger

- god samhandling mellom tjenesteområdene

- ferdighetene og ressursene til den enkelte bruker 

- god brukermedvirkning

- digitale og nye teknologiske løsninger 

3. De ulike tjenestetilbudene skal dimensjoneres og lokaliseres med fokus på best mulig 

koordinerte og effektive tjenester.  Tjenestetilbudene skal utarbeides på tvers av de 

ulike fagområdene, men også slik at det utarbeides del-/fagplaner for demensomsorg, 

rehabilitering og legetjenesten.

4. Det skal utarbeides en handlingsplan med tiltak.  Økonomiske og kvalitative 

konsekvenser skal kartlegges for det enkelte tiltak. Tiltakene skal prioriteres innbyrdes 

og i tid og gjøre kommunen i stand til å møte nye utfordringer.

5. Dersom en ser gode organisatoriske løsninger, kan disse legges fram som innspill til 

prosessen med å organisere tjenestetilbudene i nye Molde kommune.
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3 Målstruktur
Det er utarbeidet følgende effekt- og resultatmål for planen.

3.1 Effektmål:

Effektmål skal angi virkningene av planarbeidet.

3.1.1 Pasient/bruker/pårørende:

Bidra til utvikling av et helhetlig tjenestetilbud som oppleves best mulig koordinert og 

sømløst. 

Bidra til at riktig tjeneste gis til rett tid, rett omfang og riktig omsorgsnivå.    

Bidra til at helse- og omsorgstjenestetilbudet ytes med utgangspunkt i pasient og brukers egne 

mål for livskvalitet, samt at de kan bruke egne ressurser og ferdigheter. 

3.1.2 Kommune/tjenesteleverandør:	

Bidra til forutsigbarhet knyttet til utvikling, tilstrekkelig dimensjonering og lokalisering av 

tjenestetilbudene.

Bidra til framtidsrettet organisering av tjenestene - samhandling med fokus på pasient/bruker.

Bidra til at tjenestetilbudene er best mulig koordinerte og effektive.

Bidra til at rekruttering og kompetanse er i tråd med framtidig behov.

3.1.3 Samfunnsutvikling

Bidra til samarbeid og integrering av tjenestetilbudene fram mot etablering av nye Molde 

kommune.

Bidra til utvikling og tilpassing av tjenestetilbudet knyttet til etablering av nytt Sykehuset 

Nordmøre og Romsdal (SNR). 
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3.2 Resultatmål:

Resultatmål	skal	beskrive	de	mål	som	skal realiseres	gjennom	planarbeidet:

3.2.1 Det	er	utarbeidet	en	helhetlig	plan	for	kommunens	helse	og	omsorgstjenester	

som	er	tydelig	avklart	mot	andre	kommunale	planer.	Planen	inneholder	egne	

fagplaner		for	demensomsorg,	rehabilitering	og	legetjenester	.	

3.2.2 Planen	har	en	konkret	handlingsdel	med	prioritert	angivelse	for gjennomføring,	

der	økonomiske	og	kvalitative	konsekvenser	er	skissert	for	det	enkelte	tiltak.		

3.2.3 Planen	er	lett	tilgjengelig	for	innbyggerne,	brukere,	ansatte,	samarbeidspartnere	

og	andre.		

4 Organisering

Styringsgruppe - strategisk utviklingsgruppe helse- og omsorgstjenesten:

 Kommunalsjef Eirik Heggemsnes, leder

 Kommunalsjef Ann-Mari Abelvik

 Utviklingssjef Randi Myhre

 Helsesjef Henning Fosse

 Fagsjef pleie og omsorg Kjersti Bakken

 Enhetsleder Bente Hegdal

 Enhetsleder Inge Baadnes

 Enhetsleder Anne Jorun Vågen

 Seksjonsleder Tone Borge Løkhaug

Arbeidsgruppe 1 Arbeidsgruppe N

Ressursgrupper

Styringsgruppe

Prosjektgruppe

Arbeidsgruppe 2 Arbeidsgruppe 3
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 Kommuneoverlege Cato Innerdal

 Folkehelsekoordinator Ingvil Grytli

 Hovedtillitsvalgt Eli Åse Gravdehaug

 Hovedtillitsvalgt Rakel Sjåholm Løvås

 Rådgiver Margret Rødberg, sekretær

Prosjektgruppe:

 Fagsjef pleie og omsorg Kjersti Bakken, leder

 Utviklingssjef Randi Myhre

 Helsesjef Henning Fosse

 Enhetsleder Bente Hegdal

 Enhetsleder Inge Baadnes

 Seksjonsleder Tone Borge Løkhaug

Ressursgrupper:

 Eldrerådet

 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 Ungdomsrådet

5 Prosess - Metodevalg:

Det etableres tverrfaglig sammensatte arbeidsgrupper.

Mandatet til arbeidsgruppene skal utformes på en slik måte at utarbeidelse av del-/fagplaner 

ivaretas.

Arbeidsgruppene skal være representert med pasient/bruker og/eller pårørende der det er 

naturlig. Arbeidsgruppene skal uavhengig av slik representasjon alltid sikre nødvendig

medvirkning i utarbeidelse av planen. 

Velferdsteknologiske løsninger må vektlegges. Sentrale representanter for Molde kommune i 

Spredningsprosjektet deltar i ulike arbeidsgrupper i planarbeidet.

Det skal utarbeides en mal for skriftlig rapport fra arbeidsgruppene.

Det skal etableres fora mellom lederne for arbeidsgruppene og prosjektgruppa.

Planen skal utarbeides i digitalt format.  
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5.1 Arbeidsgrupper

TJENESTER

ARBEIDSGRUPPER
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Tiltak funksjonshemma x x x x x x x

Ressurstjenesten x x x x x x x x x

Pleie og omsorg x x x x x x x

Fysioterapi, Ergoterapi, 

Rehabilitering og Habilitering x x x x x x

Legetjenesten x x

Helsestasjon/skolehelse/

ungdom x

Hjelpemiddelforvaltning x

Kontor for tildeling og 

koordinering x x x x

Tillitsvalgte x x x

Brukere x x x x

Andre x x x x x x x

Andre omfatter:

Plan- og utviklingsavdelingen

Molde Eiendom KF

Personal- og organisasjonsavdelingen

Kulturavdelingen/Frivillighetssentral

Råd/utvalg

Representanter for tillitsvalgte og brukere vil etter nærmere dialog kunne delta i flere 

arbeidsgrupper.
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Med heldøgns omsorgstjenester forstås:

Korttids-, avlastnings-, langtids- og rehabiliteringsplasser i sjukehjem

Bo-felleskap med heldøgns bemanning

Samlokaliserte boliger med døgntjeneste

Med aktivitetstilbud forstås:

Dagsenter for eldre, yngre, utviklingshemmede og personer med demens

Lavterskeltilbud psykisk helse

Arbeids- og aktivitetstiltak 

Støttekontakt ordningen 

Eldres kultursenter

Med dagbehandlingstilbud forstås:

Frisklivsentral inkl Aktiv på dagtid, fysikalske institutt

Rask psykisk helsehjelp

Nærbehandlingen

Andre behandlingstilbud 

Med tjenester i hjemmet forstås:

Hjemmesykepleie

Praktisk bistand

Brukerstyrt personlig assistanse, 

Hverdagsrehabilitering, 

Rehabilitering, 

Fysio-/ ergoterapi

Psykisk helsehjelp,

Tekniske hjelpemidler

Med tilbud til barn og unge forstås:

Helsestasjon for forskole, skole, ungdom, studenter, 

Helsetjenester til fremmedkulturelle

Familieveiledning

Jordmortjeneste

Fysio-/ergoterapi  

Habilitering 

Rustilbud

Psykisk helsetilbud

Andre tilbud 

Barneboliger

Avlastningstilbud 
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Med boliger forstås:

Tilrettelagte boligtyper

Utleie-boliger fra Molde eiendom

Omsorgsboliger

Trygdeboliger

Med legetjenesten forstås:

Fastlegetjenesten, inkl kommunale og private legekontor

Tilsynslegetjenesten, innen sykehjem, helsestasjon, skolehelse, rus, psykisk helse

Legevakt inkl det interkommunale samarbeidet

Kommunalt akutt døgntilbud (KAD)

Med kompetanse/rekruttering forstås:

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for ulike fagområder innen helse- og omsorgstjenestene

Med frivillighet forstås:

Bidrag og innsats fra frivillige/ideelle organisasjoner og privatpersoner 

6 Prosjektets rammebetingelser – avgrensninger - kritiske 

faktorer:

 konkret og tydelig mandat til arbeidsgruppene

 kvalitet og framdrift på arbeidet vil avhenge av tilgang på ressurser

 enhetene greier å avse ressurs inn i gruppene

 engasjerte, nytenkende og framtidsretta deltakere som evner å se helheten  i 

planarbeidet
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7 Utredninger 

I planarbeidet skal følgende utredninger gjennomføres og være grunnlag:

- folketallsutvikling og alderssammensetning

- utviklingstrekk for helsetilstanden i befolkningen

- samhandling med spesialisthelsetjenesten

- samhandling mellom tjenestene i kommunen for å sikre god kvalitet og effektiv 

tjenesteyting

- implementere digitale og nye teknologiske løsninger/verktøy

- dimensjonere og organisere tjenestetilbudene og klarlegge forutsetningene for 

forslagene

- handlingsplan med prioritering av tiltak med økonomiske og kvalitative 

konsekvenser

8 Medvirkning

God medvirkning er nødvendig for et godt resultat.  Medvirkningen vil foregå på flere 

områder.

 De ansatte innen tjenesteområdene blir involverte i styrings-, prosjekt- og 

arbeidsgrupper.

 Tillitsvalgte vil være representert i styringsgruppen og utvalgte arbeidsgrupper.

 Ledelsen i kommunen vil være representert i styringsgruppen.

 Brukerrepresentanter vil delta i utvalgte arbeidsgrupper

 Eldrerådet, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Ungdomsrådet vil 

være ressursgrupper til prosjektet

 Digitale løsninger vil nyttes for å sikre at enkelt personer kan komme med innspill.

 Planprogram og Planforslag vil bli lagt ut til offentlig høring i 6 uker. Det vil bli 

gjennomført brede høringer. Egen høringskonferanse kan bli avviklet i 

høringsperioden for planforslaget.

 Det vil bli avholdt en oppstartsamling der deltagere i prosjektgruppe, arbeidsgrupper, 

brukerorganisasjoner, pasient – og brukerombud, Fylkesmannen og Helse Møre og 

Romsdal HF, ledere og politikere i kommunen vil bli invitert.

 Andre samlinger, temakvelder mm vil bli vurdert. 

 Det er lagt opp til god kommunikasjon med media.
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9 Tidsplan

Plan- og utviklingsutvalget – forslag planprogram 26. september 2017

Forslag planprogram – høringsfrist 11. november 2017

Molde kommunestyre – vedtatt planprogram 14. desember 2017

Plan- og utviklingsutvalget – planforslag 1. mai 2018

Planforslag - høringsfrist 20. juni 2018

Molde kommunestyre – vedtak plan september 2018
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10 Grunnlagsdokumenter

Følgende utredninger og dokumenter skal legges til grunn for arbeidet

1. Status for tjenestene i dag, inkl Nesset kommune og Midsund kommune: 

Dimensjonering, organisering og lokalisering.

2. Etterspørsel i fht lovpålagte tjenester. Udekket behov? Overkapasitet?

3. Befolkningsframskriving fordelt på alder og geografi. Bruke distriktsgrensene for 

omsorgssentrene. 

4. Oversiktsarbeid over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Molde kommune

Nasjonale sentrale og førende dokumenter:

 Helse- og omsorgstjenesteloven

 Pasient og brukerrettighetsloven

 Helsepersonelloven

 Omsorgsplan 2020

 Demensplan 2020: Flere år- flere muligheter. Regjeringens strategi for et 

aldersvennlig samfunn

 Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017 – 2019) – Helse- og 

omsorgsdepartementet

 Primærhelsemeldinga

 Leve hele livet - kvalitetsreform for eldre

 SSB/KOSTRA – IPLOS

 Andre relevante planer, rundskriv og veiledere


