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Nordlandssykehusets høringssvar på 
samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten.

Forslag til plan for helsetjenester for eldre har vært til høring i Nordlandssykehuset og diskutert i 
vårt Overordnet Samarbeidsorgan (OSO). Innspill og tilbakemeldinger på plane
under.

Generelle kommentarer
 For hvilken periode gjelder planen? Hvis den skal gjelde i samme periode som regional 

utviklingsplan, bør dette inn i tittelen på planen

 Når og hvor ofte skal planen revideres? Hvordan skal revisjonen foregå?

 I sammendraget står det at 
en plan for å bedre samhandlingen om helsetjenesten til eldre i spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. 
utøver av spesialisthelsetjeneste) 
spesielt i forhold til tiltaksdelen.

 I planen vises det til pasientsentrerte helseteam som et nyttig verktøy for bedret 
samhandling. Nordlandssykehuset lurer på h
av pasientsentrerte helseteam
forhold til ressursbruk, kost vs. 

 Mange av tiltakene i planen krever et robust geriatrisk tilbud i regionen, noe som per i 
dag ikke er tilfelle. For å kunne mø
er skissert må de tverrfaglige teamene styrkes med flere legestillinger (båd
LIS) og geriatriske sykepleiere. Dette vil ta tid. Tidsperspektivene på tiltakene i planen 
har derfor for kort horisont. 

 Ett av tre hovedmål i planen er forebygging. Dette fokuset på forebygging
i den regionale utviklingsplanen, noe høringsutkastet ikke beskriver. 

Spesifikke kommentarer til innhold
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For hvilken periode gjelder planen? Hvis den skal gjelde i samme periode som regional 
utviklingsplan, bør dette inn i tittelen på planen

Når og hvor ofte skal planen revideres? Hvordan skal revisjonen foregå?

står det at Helse Nord RHF har i samarbeid med kommunene
en plan for å bedre samhandlingen om helsetjenesten til eldre i spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. Dessverre stemmer dette. Planen er utarbeidet av
utøver av spesialisthelsetjeneste) i samarbeid med kommunene. Dette preger planen, 
spesielt i forhold til tiltaksdelen.

I planen vises det til pasientsentrerte helseteam som et nyttig verktøy for bedret 
samhandling. Nordlandssykehuset lurer på hvilke resultater har man oppnådd ved bruken 
av pasientsentrerte helseteam andre steder? Og hvordan vurderingen av resultatene i 
forhold til ressursbruk, kost vs. nytte, er?

Mange av tiltakene i planen krever et robust geriatrisk tilbud i regionen, noe som per i 
ikke er tilfelle. For å kunne møte de utfordringer vi ser og gjennomføre tiltakene som 

er skissert må de tverrfaglige teamene styrkes med flere legestillinger (båd
LIS) og geriatriske sykepleiere. Dette vil ta tid. Tidsperspektivene på tiltakene i planen 
har derfor for kort horisont. Et fem-års perspektiv vil være mer realistisk.

Ett av tre hovedmål i planen er forebygging. Dette fokuset på forebygging
i den regionale utviklingsplanen, noe høringsutkastet ikke beskriver. 

Spesifikke kommentarer til innhold
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for eldre - Plan for 
samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten.

Forslag til plan for helsetjenester for eldre har vært til høring i Nordlandssykehuset og diskutert i 
vårt Overordnet Samarbeidsorgan (OSO). Innspill og tilbakemeldinger på planen er gjengitt 

For hvilken periode gjelder planen? Hvis den skal gjelde i samme periode som regional 

Når og hvor ofte skal planen revideres? Hvordan skal revisjonen foregå?

kommunene utarbeidet 
en plan for å bedre samhandlingen om helsetjenesten til eldre i spesialisthelsetjenesten og 

. Planen er utarbeidet av eier (og ikke 
Dette preger planen, 

I planen vises det til pasientsentrerte helseteam som et nyttig verktøy for bedret 
ultater har man oppnådd ved bruken 

urderingen av resultatene i 

Mange av tiltakene i planen krever et robust geriatrisk tilbud i regionen, noe som per i 
te de utfordringer vi ser og gjennomføre tiltakene som 

er skissert må de tverrfaglige teamene styrkes med flere legestillinger (både overleger og 
LIS) og geriatriske sykepleiere. Dette vil ta tid. Tidsperspektivene på tiltakene i planen 

års perspektiv vil være mer realistisk.

Ett av tre hovedmål i planen er forebygging. Dette fokuset på forebygging bør gjenfinnes 
i den regionale utviklingsplanen, noe høringsutkastet ikke beskriver. 
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 Ambuleringsordninger vil kunne bidra til bedre og mer helhetlige pasientforløp. 
Pasientsentrerte helsetjenesteteam og aktivt oppsøkende behandlingsteam er to gode 
eksempler på fellestiltak som viser resultater.

Nordlandssykehusets kommentar: Hvordan kan ambuleringsordning gi ett mer helhetlig 
pasientforløp? Etter vår oppfatning bidrar ambulering til å flytte tjenesten nærmere pasienten, 
men kan også medføre at pasienten får flere ulike behandlere å forholde seg til. Hvis det skal stå 
slik i planen må det utdypes hva man mener ambulering skal løse i forhold til helhetlige 
pasientforløp. 

 Et helhetlig pasientforløp starter når pasienten blir syk og avsluttes når pasienten er 
tilbake på sitt bosted. Pasientforløpet slutter ikke når pasienten er utskrevet fra sykehuset. 

Nordlandssykehusets kommentar: Pasientforløpet kan godt fortsette etter at pasienten er 
hjemme – både vi og kommunene vurderer hvordan vi kan flytte oppfølging og behandling hjem 
til pasienten blant annet ved bruk av velferdsteknologi.

Pasientgruppen
 3.1 Skrøpelige eldre

Nordlandssykehusets kommentar: Pasientgruppen er godt definert, men diabetes savnes i listen 
over sykdommer som preger gruppen. Med flere eldre øker også andelen pasienter med diabetes, 
en pasientgruppe som ofte har flere senkomplikasjoner og dermed sammensatte lidelser. 

 3.2 Urbefolkningen – særskilte hensyn
Nordlandssykehuset kommentar: Det er viktig å få fram hvordan man skal sikre at tilbudene 
som er opprettet i Finnmark kommer den øvrige samiske befolkningen i regionen til gode.

Status i spesialisthelsetjenesten
Nordlandssykehusets kommentar: Tabell 2 mangler fortsatt opplysninger for 
Nordlandssykehuset HF, selv om disse er blitt korrigert flere ganger til ansvarlig rådgiver i Helse 
Nord. Korrekt tabell for Nordlandssykehuset ser slik ut: 

Foretak/ sykehus UNN Helgelands-
sykehuset

Nordlands-
sykehuset

Finnmarks-
sykehuset
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*Ingen definerte rehabiliteringssenger i Bodø, men vi iverksetter tidlig rehabilitering i forløpet av behandlingen av 
hjerneslag
**Vi har ikke egen demenspoliklinikk, men vi tar imot pasienter med spørsmål om demens på våre nevrologiske 
poliklinikker. Noen pasienter håndteres ved Kløveråsen.
*** Med. klinikk har 4 senger øremerket til geriatri, men disse brukes ikke som akutte senger og organiseringen av 

bruken er ikke optimal pga. manglende ressurser innenfor geriatri
**** Med. klinikk har geriatrisk poliklinikk uten geriater.
*****Rehab Vesterålen har 4 senger

Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter
Nordlandssykehusets kommentar: Etter vår erfaring framkommer det fakta feil i planen. Det 
opplyses at det drives utredning av diagnostisering av psykisk utviklingshemmede pasienter. 
Dette var riktige, men fra i 2017 har Kløveråsen selv sagt at de ikke vil gi dette tilbudet til 
gruppen med psykisk utviklingshemming. 

Anbefalinger og tiltak hovedmål                
Helhetlige pasientforløp og samhandling

 Nordlandssykehuset etablerer tilbud med akuttgeriatriske senger fra 1. januar 2019. 
Nordlandssykehusets kommentar: Vi har delvis øremerkede senger til dette formålet, men vi 
kan ikke bygge opp dette tilbudet mer før vi får tilgang på mer kompetanse innenfor geriatri. 
Som planen selv beskriver (s. 19) har ikke satsningen på fagfeltet geriatri i Helse Nord, blant 
annet med utdanningsprogram, gitt de ønskede resultater. Dette gjør at det geriatriske tilbudet er 
svært sårbart, og til hinder for ytterligere utbygging.

 Hvert helseforetak etablerer tilbud med ortogeriatriske senger. Frist 1. januar 2019.

                                                          
1 Felles senger for akutt geriatri og ortogeriatri.
2 Felles senger for geriatri og slagbehandling i nytt sykehus fra høsten 2017
3 Rehabiliteringssenger for fysikalskmedisin og rehabilitering, hvor noen senger brukes til geriatri
4 Tilbud til kommunene Tromsø, Harstad og Balsfjord
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Akuttgeriatri, døgn
Antall senger

7 1 3 61 4
***

82

Akutt slag, døgn
Antall senger

7 3 3 4 8 4 4 4

Rehabilitering, døgn
Antall senger

8 6 * 0 4 
(+2)
****
*

63

Geriatrisk poliklinikk Ja Ja Ja Ja Ja Ja
****

Ja Ja J
a

Ja

Ambulerende team Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Pasientsentrert 
helsetjenesteteam, PSHT

Ja4 Ja Nei Nei Nei

Ortogeriatrisk tilbud
Antall senger

6

Alderspsykiatri, døgn
Antall senger

14 8

Alderspsykiatri, poliklinikk Ja Ja

Demenspoliklinikk/ 
hukommelses-poliklinikk

Ja Ja ** ** Ja
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Nordlandssykehusets kommentar: Dette tiltaket vil kreve en omlegging mellom klinikkene våre 
(MED og KIRORT klinikk). Hvilken spesialitet har man tenkt skal ivareta pasientene i disse 
sengene?

 Hvert helseforetak bør etablere systemer hvor geriater eller annen spesialist med 
geriatrisk kompetanse kan inngå i polikliniske vurderinger. Frist 1. januar 2019

Nordlandssykehusets kommentar: Dette er en anbefaling som krever økte ressurser innenfor 
geriatri, som vi per i dag ikke har. Vi ønsker derfor i stedet å prøve å få på plass en 
koordinatorfunksjon for tverrfaglige team med sykepleier med geriatrisk kompetanse. Får vi 
dette til vil vedkommende få ansvar for å planlegge og koordinere poliklinikk samt organisere de 
tverrfaglige teammøtene. 

 Bruke Samhandlingsportalen og Samhandlingsbarometeret aktivt i planlegging av 
helsetjenester.

Nordlandssykehusets kommentar: Overordnet samarbeidsorgan (OSO) for Nordlandssykehuset 
har ikke ønsket å ta i bruk samhandlingsbarometeret, og vi i spesialisthelsetjenesten kan da ikke 
ensidig arbeide dette fram. Vi ber derfor om at punktet fjernes.

Med vennlig hilsen

Tonje Elisabeth Hansen
Fagsjef


