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Nordmøre, 04.01.2019

Høring - etablering av nasjonalt eldreombud og utvidet ansvarsområde for pasient— og
brukerombud

Det vises til forslag om lovendring knyttet til pasient— og brukerombudsordningen med opprinnelig
høringsfrist 2. januar 2019 og tilleggsnotat med ny høringsfrist 15. januar 2019.

Budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og KrF medfører oppbygging av et eget nasjonalt
eldreombud heller enn at det inngår i dagens pasient— og brukerombud, og det foreslås å lovfeste at et
av dagens ombud skal ha en koordinerende rolle. Tannhelse inngår  i  ansvarsområdet til pasient— og
brukerombudene i tråd med opprinnelig forslag.

ORKidé — Nordmøre Regionråd støtter at det etableres et nasjonalt eldreombud og at tannhelse
inngår i de lokale ombudenes ansvar.

Det vises til regjeringens egne retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig
tjenesteyting i forbindelse med opprettelsen av et nasjonalt eldreombud. l Møre og Romsdal er det ca
4.000 færre statlige arbeidsplasser enn gjennomsnittet for fylkene, og regionrådet deltar  i
prosjektarbeidet for at Møre og Romsdal skal tilføres fleire statlige arbeidsplasser. Av konkrete tiltak
ble etablering av et nasjonalt eldre—, pasient— og brukerombud i Møre og Romsdal vurdert som veldig
aktuelt for både å styrke ombudsfunksjonen og realisere regjeringens egne vedtatte retningslinjer.

Regionrådet viser her til uttalelse fra Møre og Romsdals fylkeskommune datert 6.12.18 med følgende
«Konklusjon:

1. Møre og Romsdal fylkeskommune vil på det sterkeste tilrå at Kristiansund blir stad for
lokalisering av den nye nasjonale Eldre-, pasient— og brukerombodet.

2. Møre og Romsdal fylkeskommune føreset at lokalisering av den nye nasjonale Eldre—,
pasient— og brukarombudet skjer etter regjeringa sine vedtekne «Retningslinjer for lokalisering
av statlege arbeidsplasser og statleg tenesteyting».

Nasjonalt Eldreombud
Regionrådet mener at retningslinjene må være gjeldende ved oppbygging av et nasjonalt eldreombud
og at dette må lokaliseres til Kristiansund fordi;
— Kristiansund har i dag få statlige arbeidsplasser
—  Betydelig nedgang i antall statlige arbeidsplasser når sykehuseti Kristiansund legges ned når nytt

felles sykehus for Nordmøre og Romsdal (SNR) åpnes på Hjelseti Molde kommune
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- Relevante kompetansemiljø er under oppbygging gjennom både
Helseinnovasjonssenteret og DMS Kristiansund

o Helseinnovasjonssenteret er en fremtidsrettet satsing som støttes
av Helse- og omsorgsdepartementet og regionale
samarbeidsaktører som fylkeskommune, helseforetak og
fylkesmann. HIS har også som målsetting å ta en nasjonal posisjon
i utforming av fremtidens helsetjenester i skjæringspunktet mellom
spesialist- og kommunehelsetjenesten, brukerorganisasjoner og
private helseaktører.

o DMS Kristiansund inngåri konseptet for SNR med ambisjon om å bli det DMS  i  landet
med bredest spekter av offentlige og private helsetjenester, samt at det skal være
nasjonalt ledende vedrørende samhandling mellom kommuner og helseforetak.

0 Det er naturlig å anta at helse- og velferdstilbudet for eldre vil være et betydelig og sentralt
område for et nasjonalt eldreombud.

- Samtidig vil det være synergier med Pasient— og brukerombudet for Møre og Romsdal som også
er lokalisert  i  Kristiansund.

- Regionrådet mener at Pasient- og brukerombudet  i  Møre og Romsdal bør få nasjonale
utviklingsoppgaver, noe som vil være gjensidig styrkende for det nasjonale eldreombudet.

Nasjonale utviklingsoppgaver
Regionrådet vil også sterkt anbefale at kooordinerende og faglige utviklingsoppgaver for pasient— og

brukerombudene legges til ombudet for Møre og Romsdal fordi;

o Ombudet har bred ombuds- og fagkompetanse og godt samarbeid med helsetjenestene,
tilsynsmyndigheter, pasient— og brukerorganisasjoner.

o Synergimuligheter gjennom oppbygging av fagmiljø med HIS og DMS ved at Pasient— og
brukerombudene gjensidig kan bidra med kompetanse, tilrettelegging og oppfølging av
fremtidens helsetjenester.

0 Det også vil være betydelige synergimuligheter ved etablering av nasjonalt eldreombud  i
Kristiansund.

Oppsummering
1. ORKidé  — Nordmøre Regionråd støtter etablering av et nasjonalt eldreombud og anbefaler på det

sterkeste at dette lokaliseres i Kristiansund.
2. ORKidé  —  Nordmøre Regionråd mener at nasjonale utviklingsoppgaver for ombudene legges til

pasient— og brukerombudet i Møre og Romsdal lokaliserti Kristiansund.
3. ORKidé — Nordmøre Regionråd støtter at ombudenes ansvar utvides til også å omfatte

tannhelsetjenesten.
4. ORKidé  —  Nordmøre Regionråd forutsetter at lokalisering av nytt nasjonalt eldreombud følger

regjeringens egne retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser.

Med hilsen
ORKidé — Nordmøre Re ionråd
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