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Fagforbundet takker for muligheten til å komme med en høringsuttalelse til Helsetjenester 

for eldre. 

 

Fagforbundet er landets største arbeidstaker-organisasjon med omlag 365 000 

medlemmer og er en del av LO. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge 

lønns- og arbeidsvilkår og et anstendig arbeidsliv. 

Denne høringen er utarbeidet av Fagforbundets koordinerende ledd i Helse Nord område 

(Spekter)  

 

Høringen belyser mange viktige områder, og ønsker her å komme inn på noen av disse. 

 

Fagforbundet viser til sammendraget hvor det står beskrevet «tiltak innenfor følgende fem 

områder har dokumentert god effekt hos eldre (Se kapittel 9.1)» 

ernæring, fysisk aktivitet, fallforebygging, sosialt nettverk, optimal legemiddelhåndtering. 

Dette er fem viktige områder også for våre medlemmer og deres kollegaer. 

Fagforbundet ønsker at det skal være kvalitet over de tjenester som våre medlemmer skal 

yte, enten det er hjemme hos en innbygger i en kommune, på en institusjon eller i 

spesialisthelsetjenesten. 

 

Fagforbundet mener at det må være satt av nok tid og bemanning til at, (i dette tilfellet) den 

eldre får tid til å spise, at det ser innbydende ut, at maten er velsmakende og at den selvsagt 

er næringsrik. Like mye kan omgivelsene rundt spille inn på om den eldre spiser 

tilstrekkelig. Omgivelsene har også betydning for å unngå fallskader sammen med enkle 

hjelpemidler. Gode rutiner, hvor det er også er kjente ansikter gir trygghet både for de 

eldre og de ansatte.  

Mye kan observeres hos ett menneske i en liten samtale, mens riktig medisin tas på riktig 

måte.  

Tid og riktig bruk av tid og ressurser er ett viktig poeng her. 

 

Lav grunnbemanning, sykefravær, innleie fra vikarbyrå med mere medfører at det er 

vanskelig å overholde gode rutiner. Fagforbundet mener derfor at det må etableres gode 

ordninger med egne ansatte for å dekke opp ved sykefravær. Ansatte må tilbys hele fulle 

stillinger. Slik får også de eldre færre fremmede å forholde seg til og flere som de 

(igjen)kjenner. 

 

I høringen om regional utviklingsplan 2035 har Fagforbundet belyst utfordringene med å 

rekruttere og beholde. Vi gjentar kort noen av punktene og vil påpeke at disse gjelder også 

selvsagt for kommunehelsetjenesten. Vi viser forøvrig til høringssvar til Regional 

utviklingsplan 2035. 

 

•Primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten må samarbeide i langt større grad for å 

sikre seg at flere velger helserelaterte utdanninger.  

•Helse Nord må knytte sterkere kontakt med utdanningsinstitusjonene.  

•Helse Nord må øke antall lærlinger, spesielt kan nevnes lærlinger innen helsefag, men 

også innen andre områder feks merkantile retninger.  

•Helse Nord må fortsette og utvikle den veilederkompetanse for helsefagarbeiderlærlinger 

som til nå har vist seg å være vellykket. 



  

•Studenter i praksis f.eks. innen sykepleiefaget må sikres gode veiledere i sykehusene. 

Veiledning er i stor grad ett eget fag, og en må sikre seg at det er tilstrekkelig 

veilederkompetanse tilstede i foretakene.  

•Helse Nord må medvirke til at studenter og elever som velger alternativer til heltidsstudier 

på universitet/høgskoler i større grad fullfører og består. En god dialog med universitetene 

og høgskolene er nødvendig for å lykkes her.  

 

Fagforbundet støtter de anbefalte tiltak for hovedmål 1 og 2. Vi vil kommentere til 

kapitelet i delmål 2 at det ikke bare er for sykepleiere det er lav grunnbemanning. Det kan 

generelt flere steder være for lav grunnbemanning av både sykepleiere og 

helsefagarbeidere m flere. Det må legges til rette for videreutdanning for sykepleiere, det 

må være forutsigbart hva gjelder praksis og kompetansekrav. God veiledning er allerede 

nevnt.  

Det må også satses på videreutdanning av helsefagarbeidere/hjelpepleiere. 

Fagskoleutdanning innen aktuelle områder er f.eks. Helse, aldring og aktiv omsorg, 

Demensomsorg og alderspsykiatri, Utviklingshemning og aldring, Psykisk helsearbeid og 

rusarbeid med flere.  

 

Det brukes begrepet psykisk utviklingshemmede på side 30, mens det under hovedmål er 

beskrevet som «Styrke kompetanse for å gi et godt tilbud til mennesker med 

funksjonshemming som utvikler demens.» Her kunne det vært greit å bruke begrepet 

utviklingshemmede, slik at det ikke forveksles med en psykisk lidelse eller en (fysisk) 

funksjonshemming. 

 

På side 12 i dokumentet sier Helse Nord «Tolketjenesten brukes for lite, og behovene til 

det samiske folk er ikke satt tilstrekkelig på dagsorden. I dag finnes det i hovedsak tilbud 

på nordsamisk, noe som ikke er tilfredsstillende.» 

Fagforbundet er glad for at Helse Nord vil «utrede organisering og utvidelse av 

tolketjenesten på̊ nord, sør og lulesamisk språk og gjøre tilbudet tilgjengelig i hele 

foretaksgruppen» (hentet fra utviklingsplan 2035) 

 

Like viktig som at den eldre forstår helsepersonellet er at helsepersonell forstår den eldre.  

 

Vi støtter også hovedmål 3. 

Fagforbundet savner allikevel ett punkt, pleie og omsorg mot slutten av livet. Omsorg, 

respekt og nærhet i den terminale fasen er viktig for den døende, men også for de 

pårørende. Det er også viktig for helsearbeidere å få bidra og yte tjenesten på en anstendig 

måte. Ingen skal derfor måtte tilbringe den siste tiden alene, og spesielt ikke fordi 

lønnsmidlene er for små.  

 

Forøvrig støtter vi høringsuttalelsen fra Yrkesseksjon helse og sosial i Troms. 

 

Med vennlig hilsen 

 
Fagforbundet Finnmark v/ leder Bjørg Tapio  
Fagforbundet Troms v/leder Berit Rustad  
Fagforbundet Nordland v/leder Tore Jakobsen 

 



  

 


