
HØRINGSUTTALELSE: 
«Helsetjenester for eldre – Plan for samhandling mellom Helse Nord og 
kommunehelsetjenesten»

Finnmarkssykehuset behandlet «Helsetjenester for eldre – Plan for samhandling mellom 
Helse Nord og kommunehelsetjenesten» og vår uttalelse til planen i ledermøte 23.10.2018. 
Det er gitt tilslutning til følgende tilbakemelding:

Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten gjeldende 
helsetjenester til eldre er mottatt med interesse. Planen omtaler svært aktuelle 
utfordringsbilder. I Finnmark som i en rekke andre fylker har vi små kommuner med negativ 
befolkningsutvikling. Geografiske forhold som lange avstander og klimatiske forhold 
medfører at samarbeid med og mellom kommuner har begrensninger, men dette tilsier 
samtidig at Finnmark er et meget spennende fylke med tanke på utvikling av tjenester ved 
bruk av e-helse. Den vekst vi vet vil komme blant eldre med tilhørende økt behov for 
helsetjenester sammen med vansker mange kommuner allerede i dag opplever gjeldende 
kapasitet og kompetanse vil bare øke aktualitet for området planen omhandler.

Planen har definert følgende hovedmål: a) Helhetlige pasientforløp og god samhandling i alle 
ledd, b) Bedre helsetjenester ved å styrke kompetansen i kommune- og 
spesialisthelsetjenesten samt c) Forebygging. Innledningsvis i planen påpekes videre at tiltak 
innen følgende 5 områder dokumentert god effekt hos eldre: Ernæring, fysisk aktivitet, 
fallforebygging, sosialt nettverk og optimal legemiddelhåndtering. Vurderingene støttes fra 
Finnmarkssykehuset. 

Planen omtaler det tverrfaglige tilbudet som finnes ved Kløveråsen utdannings- og 
kompetansesenter. Det bør være et mål å kunne bre ut slik måte å arbeide på i hele
regionen via tilsvarende kompetansesentra. Den tverrfaglige tilnærmingsmåten kunne vært 
ytterligere omtalt ved nærmere beskrivelse/vurdering av de grupper som bør inngå i slikt 
team, mulig oppgaveglidning mellom yrkesgrupper og vurdert dette som mulig tiltak og for 
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andre områder i regionen. Innsatsområder og mål i planen sammenfaller betydelig med de 
innsatsområder og mål som er definert for Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester. En kommune i hvert fylke er vertskommune for et slikt utviklingssenter. 
Utviklingssentrene vurderes å inneha et betydelig potensiale i samarbeidet for alle de 
definerte hovedmålene i planen. Selv om planen primært omhandler hvordan 
samhandlingen mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten kan bedres er det viktig å 
tilrettelegge ytterligere for samhandling både innad i spesialisthelsetjenesten – og mellom 
kommuner. Planen kan ytterligere tydeliggjøre potensiale som ligger i interkommunalt 
samarbeide. Dette vil bli viktigere i årene som kommer med de utfordringer vi kjenner til 
både når det gjelder befolkningsendringer og rekruttering av helsepersonell. 
Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester vil kunne inneha en sentral rolle.

Planen tar med særlige utfordringer gjeldende samiske pasienter og helsepersonell med 
samisk språk- og kulturkompetanse. Det er imidlertid uheldig at rapporten påpeker og 
fokuserer en enkeltårsak, blant svært mange andre kjente årsaker, gjeldende det å 
rekruttere samiske søkere til helse- og omsorgsyrker. Setningen «Få med samisk bakgrunn 
velger å gå inn i helse- og omsorgsyrker fordi de oppleves som svært belastende (18)» 
foreslås strøket i planen. Videre registrerer vi at planen ikke omtaler utfordringsbilder som 
oppstår ved at innvandrere med andre kulturbakgrunner og vil være representert i gruppen 
skrøpelige eldre og bidra til ytterligere utfordringer. 

I samme kapittel gjeldende «Urbefolkning - særskilte hensyn» omtales organisering av 
virtuelle avdelinger, kommunikasjonsutstyr mellom ulike deler av helsetjenesten, med 
hjemmesykepleier fysisk tilstede hos pasienten. Det blir et savn at slik måte å arbeide på ikke 
tas med videre i planen da slike tiltak vil kunne bidra til at pasienter kan bli vurdert i sine 
trygge omgivelser, kunne slippe anstrengende reiser og nye miljø som antas å kunne påvirke 
pasientens tilstand. En slik satsing vil og kunne veie opp for den mangel flere kommuner har 
på helsepersonell som bør inngå i en tverrfaglig vurdering ved at kommune kan hente inn 
hjelp fra annen kommune eller spesialisthelsetjenesten. Brukt på samme måte vil dette og 
kunne styrke fagmiljøet innad i spesialisthelsetjenesten gjeldende geriatrisk kompetanse. En 
slik satsing må antas å representere positivt bidrag innen alle hovedmålene: Helhetlige 
pasientforløp og god samhandling i alle ledd, bedre helsetjenester ved å styrke kompetansen 
i kommune- og spesialisthelsetjenesten og forebygging.

Blant tiltakene registrerer vi at som anbefalt tiltak skal Finnmarkssykehuset evaluere drift og 
bruk av sykestuesengene. Fra Finnmarkssykehuset gjør vi oppmerksom på at vi via 
foreliggende rapporter og årlige registreringer allerede har mye kunnskap om sykestuene og 
bruken av dem. Arbeidsgruppen kunne etterspurt slik dokumentasjon framfor å bestille 
ytterligere evaluering. Sykestuesengene og KAD-sengene representerer en meget 
spennende arena når vi nå skal satse innen e-helse. Sykestueplassene som arena legger godt 
til rette for mulighet til å tenke virtuell avdeling og kommunikasjonsutstyr mellom 
helsetjenestens ulike deler. Finnmarkssykehuset har tatt initiativ til å få opprettet 
fagnettverk (Sak behandles i OSO-Finnmark 22.10.2018) knyttet til bruken av plassene som 
tiltak for å videreutvikle og styrke det faglige aspektet ved sykestuene.



I kapittel 9.1 (siste avsnitt side 34) benyttes formulering som bør vurderes endret: 
«Pasienten skal selvfølgelig være ferdigbehandlet før utskriving.» De langt fleste av 
pasientene fortsetter sin behandling i kommunene etter å blitt vurdert som utskrivningsklare
under sykehusopphold. Begrepet ferdigbehandlet bør erstattes med utskrivningsklar.

Planen skisserer ellers en rekke tiltak knyttet til de uttalte mål vi gjerne støtter og som 
allerede i forkant hos oss er viet oppmerksomhet. Imidlertid vil vi påpeke at de frister som er 
skissert i planen er for korte gjeldende mange av tiltakene. Vi kan nevne at 
Finnmarkssykehuset, i tillegg til å delta i læringsnettverket «Gode pasientforløp for eldre og 
kronisk syke» sammen med kommuner er i gang med utarbeidelse av andre pasientforløp 
hvor vi særskilt vil nevne et diagnoseuavhengig generelt pasientforløp som fokuserer 
forløpet fra hjem til hjem.

Med vennlig hilsen

Leif Arne Asphaug-Hansen
samhandlingsleder




