
Høringssvar fra yrkesseksjon Helse og Sosial- Fagforbundet Troms.

Helsetjenester for eldre-

Plan for samhandling mellom helse Nord og Kommunehelsetjenesten.

Anbefaling-tiltak for hovedmål 1

Her brukes et veldig overordnet språk som kan tolkes og disponeres på ulike måter.

Det må komme klarere tiltak på de utfordringer som er belyst på utsagn fra dialogmøter under 

avsnittet samarbeidsavtaler –utskrivningsklare- pasienter og avvik.

Her bør det utarbeides «kjøreregler» mellom institusjonene for å bedre samarbeidet og for å 

forhindre reinnleggelser.

Dette er en problematikk som oppleves i det daglige og det skaper frustrasjon hos pleiepersonell og 

pårørende som tar imot pasienten/bruker. En hører ofte utsagn at pasient/bruker av tjenesten har 

en opplevelse av å være en «kasteball» i systemet. Derfor er det viktig i dette arbeidet at vi tenker 

helhetlig til beste for både utøver og bruker av tjenesten.

Utfordringer hovedmål 2.

Bedre helsetjenester ved å styrke kompetansen i kommune –og spesialisthelsetjenesten.

Her mangler det konkrete forslag på hvordan gjøre fagfeltet attraktivt. Det må settes mer fokus på 

geriatri i undervisningen. Hvilke muligheter en har til videreutdanning da geriatriske pasienter som 

oftest har et sammensatt sykdomsbilde, og hvor stort og spennende det fagfeltet faktisk er.  Det må 

også vektlegges for en videreutvikling og kompetanseheving en får med å arbeide med disse 

pasientene.

Når det gjelder grunnbemanning så gjelder det ikke bare sykepleiestillinger men grunnbemanning 

generelt. Enkelte sykehjem har den samme grunnbemanningen som for 30 år siden selv om all 

dokumentasjon viser at brukergruppen er mer krevende i pleien i forhold til diagnoser og oppfølging i 

det totale sykdomsbilde.

Der vi ser økning av personale ved kommunale institusjoner er i administrative stillinger.

Når det oppgis at det er mange ledige stillinger ved høyskoleutdannede så faller det tilbake på at det 

er for liten grunnbemanning og mangel på kompetanse øker arbeidsmengde og press på 

sykepleierne, som igjen fører til at de slutter.

Kommunene må slutte å gjøre om hjelpepleie/helsefagstillinger til sykepleiestillinger og heller se på 

hvilke kompetanse en har på enheten. En hjelpepleier med realkompetanse kan med opplæring 

utføre enkelte sykepleie oppgaver.

En bør se fremover og lage kompetanseplaner, hva har vi og hva trenger vi av helsepersonell om 15-

20 år. Og ut fra det opprette flere fagstillinger som vil føre til rekrutering.

Ved å omgjøre hjelpepleier/helsefagstillinger til sykepleierstillinger er kommunene med på å 

nedlegge helsefagutdannelsen.



Utfordring hovedmål 3.

Forebygging

Her må en se på hvilke tilbud som blir gitt på dagsentrene og hvilke faglig krav det er til de som skal 

arbeide der.

Hvilke tilbud kan gis i forhold til brukermedvirkning, forebygging, ernæring og vedlikehold av det 

sosiale nettverket.

Her er mulighetene mange for å gi bruker en meningsfylt hverdag på sentret og ikke bare en 

møteplass.


