Svar på høring fra Fagforbundet –
Et likeverdig og mer
forutsigbart rehabiliteringstilbud i Nord-Norge
med frist 15 september 2019
Fagforbundet takker for muligheten til å komme med en høringsuttalelse til Et likeverdig og
mer forutsigbart rehabiliteringstilbud i Nord-Norge
Fagforbundet er landets største arbeidstaker-organisasjon med omlag 370 000 medlemmer og
er en del av LO. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og
arbeidsvilkår og et anstendig arbeidsliv.
Fagforbundet mener at samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten
må styrkes betraktelig. Vi mener at man må være særlig opptatt av at dette ikke blir en
konkurranse mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. For å redusere risikoen
for dette, synes det nødvendig at intensjonen om en bedre samhandling til pasientens beste
bør løftes og vektlegges ytterligere i fremtidig arbeid.
For at pasienten skal oppleve trygghet når de sendes hjem fra sykehus, er det avgjørende at
kommunen har tilstrekkelig økonomi og kompetanse til å ivareta mer spesialiserte og
komplekse pasientoppgaver. Dette synes å være mangelfullt per i dag, noe som i stor grad går
utover pasienter med komplekse sykdomstilstander og problemstillinger. I hovedsak rammer
dette den eldre geriatriske pasienten.
Fagforbundet ønsker å styrke tilbudet til sårbare grupper innenfor rus- og psykiatri i takt med
nedbygging av døgnplasser i spesialisthelsetjenesten.
Vi er også opptatt av et godt tverrfaglig samarbeid i mellom de ulike yrkesgruppene.
Vi mener det vil gagne pasienter som er kronisk syke og bruker helsevesenet ofte.
Likeså er det grunnlag for å anta at kompetansebehovet vil være ulikt i de ulike
avdelinger/team. For å utvikle eller beholde god kvalitet i rehabiliteringen trenger vi
kompetanseheving for alle ansatte i tjenestene. Alt for ofte ser vi at meldinger og planer
utelater ansatte med fagutdanning og/ eller realkompetanse. Det er gjerne disse som jobber
nærest brukerne. Vi vil minne om mulighetene for videreutdanning innen rehabilitering og
andre aktuelle områder som flere fagskoler gis.
Fagforbundet viser dessuten til tidligere høringssvar gitt til Regional utviklingsplan 2035.
https://helsenord.no/Documents/Prosjekter/Regional%20utviklingsplan%202035/Høringssvar/Fagforbund
et%20-%20høringssvar.PDF
hvor vi blant annet sier «Primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten må samarbeide i
langt større grad for å sikre seg at flere velger helserelaterte utdanninger. Dette samarbeidet
må blant annet styrkes nettopp fordi det er ønskelig at langt flere pasienter enn i dag skal
ivaretas av primærhelsetjenesten...»

Vi vil også på nytt påpeke nødvendigheten og viktigheten av at ansatte også innen
rehabilitering tilbys og velger hele fulle stillinger.
Fagforbundet forventer at det blir god medvirkning med de ansatte og tillitsvalgte i arbeidet
fremover. Dette vil være en viktig faktor for å lykkes med å nå målene.
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