
   
 

   
 

 

Høringssvar. Helsetjenester for eldre. Plan for samhandling mellom 

Helse Nord og kommunehelsetjenesten. 
 

Oppsummering 
Tromsø kommune synes det er flott at det er tatt initiativ til at det blir laget en plan for bedre 

samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. Vi er positive til en samhandlingsplan 

rundt denne pasientgruppen. Vi mener at det mangler en felles oversikt over hvilke 

samhandlingsarenaer som eksisterer, hvilke -informasjons og kommunikasjonssystemer som gjør at 

vi samhandler, og hva som gjør at dette er mangelfullt. Dette gjelder både digitale systemer og andre 

møte-, og formidlingsarenaer.  Tromsø kommune mener at det er flott at det holdes frem konkrete 

tiltak for å møte utfordringene.  

Tromsø kommune mener imidlertid at planen og anbefalingene i for liten grad gjenspeiler det å være 

en samhandlingsplan. Planen for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten er 

skrevet av Helse Nord, og har kun representanter fra Helse Nord i prosjektgruppen.  

Planen er preget av et sterkt spesialisthelsetjeneste-perspektiv, lite kjennskap til 

kommunehelsetjenesten, og har ikke differensiering mellom de ulike kommunene. Det er få tiltak 

som understøtter god samhandling mellom kommuner og sykehus, og Tromsø kommune kjenner seg 

ikke i stor nok grad igjen i statusbeskrivelsen av kommunene og i planen for øvrig. Slik planen 

fremstår i høringsutkastet, kan Tromsø kommune med de innspill vi har kommet med, anerkjenne 

planen som et bakgrunnsdokument og som en del av grunnlaget for et arbeid med en 

samhandlingsplan. 

 

Innspill fra Tromsø kommune med henvisning til planens kapittel: 
Det bør komme frem i tittelen at planen gjelder for skrøpelige eldre. 

Forord 
I forordet beskrives det at et helhetlig pasientforløp starter når pasienten bli syk og avsluttes når 

pasienten er tilbake på sitt bosted.  

 

Tromsø kommune mener at det ikke stemmer med virkeligheten. Mye av forløpet fortsetter etter at 

pasienten er kommet hjem ved de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 

 

Innledning 
Innledningen viser til at planen omhandler «de skrøpelige eldre». I kap.3 s.10 blir det sagt at planen 

spesielt tar for seg samhandling rundt «de skrøpelige eldre».  

Begrepet «skrøpelige eldre» er ikke godt nok implementert hos ansatte i helsetjenesten, og burde 

vært definert klarere her. 

 

Organisering av arbeidet 
I kapittel 1.1. Organisering av arbeidet beskrives hvordan arbeidet med planen har vært organisert. 



   
 

   
 

Det har vært en prosjektgruppe og en styringsgruppe. Prosjektgruppa består av 6 representanter fra 

Helse Nord. Styringsgruppa består av 10 representanter, hvorav fire kommunerepresentanter. 

Tromsø kommune mener det burde vært vurdert en referansegruppe med representanter som har 

erfaring fra praksis i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

Det har vært 8 dialogmøter med helseforetakene og kommunene. Tromsø kommune har deltatt i ett 

av to fra Helse Nord innkalte/planlagte dialogmøter. Innspillene fra kommunene ble innhentet ved 

ferdig utformet spørreskjema. Dette spørreskjemaet og svarene fremkommer ikke av 

høringsdokumentet. Det vises til at det har vært utsendt en tabell for å kartlegge eksisterende 

tjenestetilbud i kommunene. Denne tabellen er heller ikke fremstilt i plan eller vedlegg.  

Tromsø kommune mener at kommunene burde vært sterkere representert i prosjektorganiseringen. 

Spørreskjema og tabell, samt svar på disse for kartlegging av tjenestetilbud i kommunene burde 

fremkomme i høringsdokumentet. Tromsø kommune mener at 8 dialogmøter (ett for Tromsø 

kommune) basert på et av Helse Nord utarbeidet spørreskjema ikke sikrer god nok samhandling i 

prosessen med å beskrive status, utfordringsbilde og plan for samhandling. Tromsø kommune mener 

det fremkommer av statusbeskrivelsen at en tabell utarbeidet av Helse Nord ikke har sikret en god 

oversikt over tjenestetilbudet i kommunene.  

Hovedmål 
Kapittel 1.2 fremstilles hovedmålene for planen. Tromsø kommune har ingen særskilte innspill til 

hovedmålene, med unntak av at prosessen ikke sikrer god nok samhandling inn mot disse 

hovedmålene. 

Bakgrunn 
Kapittel 2 beskriver bakgrunn for planen. Det vises til at kommunal medfinansiering (2012-2015) har 

medført kortere liggetid. Det var ikke vist økning av reinnleggelser eller dødelighet. Det refereres til 

rapporten Evaluering av samhandlingsreformen (Norges forskningsråd 2016).  

Tromsø kommune ønske å påpeke at det rapporten sier er at det ikke har vært mulig å identifisere 
noen styringseffekt av kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenestene. Det var en del av 
grunnen til at kommunal medfinansiering ble avviklet i 2015. 

Tromsø kommune mener temaet liggetider, reinnleggelser og dødelighet bør belyses mer i kapittelet. 
Liggetid for utskrivningsklare pasienter har økt i perioden, men det nevnes ikke. SAMDATA kommune 
5/2018 sier: Det er regionale forskjeller i omfanget av liggedager for utskrivningsklare pasienter. 
Utskrivningsklare pasienter, dvs pasienter med behov for kommunale tjenestetilbud etter utskrivning 
fra sykehus, har ofte høy alder, generelt svekket allmennhelse og har økt risiko for ulike 
følgetilstander etter utskrivning. Helsedirektoratets analyser har vist at pasienter som registreres 
som utskrivningsklare har høyere risiko for reinnleggelser enn andre pasienter, og at økt liggetid før 
utskrivning kan bidra til å redusere risikoen for reinnleggelser innen 30 dager. 

Tilsyn og revisjoner 
I kapittel 2.1 omtales Helsetilsynets og Riksrevisjonens tilsynsrapporter fra hhv 2015 og 2016.  
 

Tromsø kommune mener at det ikke er hensiktsmessig å bruke en rapport fra 2015 som kilde til 
utfordringer og forbedring, da det har skjedd svært store endringer etter 2015. De sentrale funn som 
løftes frem fra Statens helsetilsyns rapport svarer til nasjonale funn, mens Tromsø kommune er av 
den oppfatning at funn fra rapporten for Helse-Nord, «samhandling ved utskrivning av pasient», er 
mest aktuell å bruke i denne sammenheng. I denne løftes utfordringene for vår egen helseregion 



   
 

   
 

frem, og Tromsø kommune mener at en av de sentralene funnene i denne rapporten bør fremheves 
(pkt 3.3): 

- Epikriser som kommer sent eller ikke i det hele tatt blir trukket frem som et problem og en mulig 

helsefare for pasientene. Og dette medfører merarbeid for kommunehelsetjenesten og fastlegene. 

Det er også ønsket av fastlegene at timer hos fastleger ble bestilt før utskrivelse der 

spesialisthelsetjenesten anså det som nødvendig. 

I rapport fra Riksrevisjonen, «Helseforetakenes praksis for utskrivning av somatiske pasienter til 

kommunehelsetjenesten (2017)» og fra Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og helse; «Overganger 

og brudd i pasientforløp for eldre og oppsummering av kunnskap og forskningsresultater» (2017) 

skriver i tillegg: 

 Henvisningsgrunn, korrekt medisinliste og beskrivelse av kognitiv status manglet ofte i 

henvisninger som fulgte eldre personer til sykehus. Dette reduserer sykehusets mulighet til å 

gi god og adekvat behandling og øker risikoen for unødvendige reinnleggelser hos 

pasientene.  

 På den andre side er det store utfordringer ved utskrivelse av pasienter fra sykehus til den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten. For pasienter som har store oppfølgingsbehov i 

kommunen er det etablert et eget forskriftsfestet system for at de skal bli ivaretatt på en god 

måte ved inn- og utskrivelser av sykehuset. Dette handler blant annet om krav til 

kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom sykehus og kommune. Riksrevisjonen har 

beskrevet at kvaliteten på informasjonen ofte ikke er god nok, det er feil og mangler i 

epikriser og medisinlister og mangelfull vurdering av pasientens funksjonsnivå. Dette kan ha 

sammenheng med at sykehuspersonalet i liten grad får systematisk oppfølging om regelverk, 

prosedyrer og rutiner for utskrivning. Riksrevisjonen fremholder at bedret informasjon ved 

utskrivelse vil kunne hindre reinnleggelser.  

 Det blir også trukket frem at sykehusene ofte definerer pasientens behov for tjenester uten å 

være i dialog med kommunene. Pasientforløpene er tilpasset enkeltdiagnoser og ivaretar 

ikke pasientens rett til medvirkning.  

Pasientgruppen 
Kapittel 3 om pasientgruppen deles inn i 3.1. skrøpelige eldre og 3.2 samisk befolkning. Kapittelet om 

skrøpelige eldre tar for seg hva begrepet skrøpelighet innebærer og spesielle utfordringer i gruppen, 

samt demografiske tendenser i Helse Nord. Kapittelet om samiske befolkning omtaler utfordringer 

relatert til begrensninger i helsevesenet på kompetanse i samisk språk og kultur. 

 

Tromsø kommune mener kapittelet om samisk befolkning omtaler noen viktige utfordringer, om enn 

fremstilt noe ustrukturert. Tromsø kommune mener at planen ikke besvarer utfordringene for den 

samiske befolkningen med forslag til tiltak verken i dette kapittelet eller i kapittel 6; «utfordringer 

anbefalinger og tiltak». Dette gjelder rekruttering av helsearbeidere med samisk bakgrunn og tiltak 

for å øke kompetansen om samisk språk og kultur, tolketjenesten, samt konkrete tiltak med tanke på 

virtuell avdeling.   

Status i primærhelsetjenesten 
Kapittel 4 skal omfatte en beskrivelse av status i primærhelsetjenesten, selv om temaet berøres også 

i kapittel 2 og 3. Det vises til Forskningsrådets «Evaluering av samhandlingsreformen» (2016), 

Nasjonal helse- og sykehusplan, Primærhelsemelingen og «samhandling om utskrivningsklare 

pasienter» fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Fra disse løftes det frem følgende svakheter:  



   
 

   
 

 Lite brukermedvirkning 

 Fragmenterte tjenester 

 IKT som virkemiddel 

 Organisering og forvaltning 

 

Det vises videre til Helse Nords kvalitetsstrategi for 2016-2020 med god legemiddelsikkerhet og bruk 

av Integrated medicines management (IMM) -metoden som viktige verktøy. 

 

Det vises også til momenter fra Helsetilsynet og Riksrevisjonens tilsyn med spesialist- og 

kommunehelsetjenesten. Disse kan sammenfattes til å gjelde samhandlingsutfordringer med 

fastlegene, begrensninger innen elektroniske meldingssystemer, avvikssystemene, informasjon og 

medvirkning for pasient, samt kapasitetsutfordringer i kommunehelsetjenesten og de kommunale 

pleie- og omsorgstjenestene, akutte døgnplasser og rus og psykiatri.  

 

Den demografiske utviklingen med økende andel eldre i befolkningen nevnes, og utfordringer knyttet 

til mangel på kompetanse innen samisk språk og kultur omtales. 

 

Tromsø kommune mener det er vanskelig å kjenne seg igjen i et statusbilde som omfatter alle 

kommuner i Helse nord under ett. Det er tydelig at status ikke er beskrevet av kommunene selv, da 

omfanget av tjenestetilbud ikke er beskrevet bredt eller tydelig nok. Begrepet aldershjem er mer 

eller mindre faset ut av kommunehelsetjenesten og poenget med å skille ut antall aldershjemsplasser 

fremstår uklart.  

Tromsø kommune mener det er problematisk at kommunene beskrives under ett. Det er store 

forskjeller på små og store kommuner, og mange av de mindre kommunene har interkommunalt 

samarbeid. Beskrivelsen av status er videre svært kort og Tromsø kommune kjenner seg ikke igjen i 

statusbildet. Tromsø kommune mener det ikke er kartlagt skikkelig fra kommuneperspektiv. 

For Tromsø kommune sin del er det blant annet ikke nevnt noe om at vi har Helsehus med lindrende 

avdeling, ØHD, ROP m.m. Det er heller ikke nevnt satsningen på kompetanseheving innen palliasjon 

med lindrende ABC Tromsømodellen og flere e-læringsprogram. Det fremkommer ikke at vi har 

interkommunal kreftsykepleier og kreftkoordinator i Midt Troms, samt områdegeriatrisk tjeneste i 

Nord Troms. Det står heller ikke noe om dagsenter, Frisklivssentralen, Styrkebølgen, Demensdagene, 

pårørendeskole, USHT som kjører ABC demens, aldrepsykiatrisk- og observasjonskompetanse. 

 

Tromsø kommune savner også status på fastlegens rolle, og eventuelle tiltak som involverer 

fastlegene. Eldre over 67 år utgjør 14% av befolkningen, men står for 24% av konsultasjonene hos 

fastlegene. Eldre over 80 år er pasientene som er “skrøpeligst”, men likevel sjeldnere i kontakt med 

sin egen fastlege. Fastlegen vet ofte ikke når pasienten er innlagt hvis dette skjer akutt eller via 

legevakt, og får i mange tilfeller epikrisen mange dager etter utskrivelse, -ofte med manglende 

opplysninger. Fastlegen inviteres sjelden inn eller har mulighet til å delta på samarbeidsmøter, men 

er likevel i de fleste sammenheng beskrevet som “knutepunktet” og behandlingsansvarlig for 

pasienten og behandlingsansvarlig for pasienten.   

 

I statusbeskrivelsen innenfor IKT refereres det ikke til annen teknologi enn Skype for business som 

allerede finnes for tredjepartskonsultasjon. 

Tromsø kommune mener det er en viktig utfordring for kommunen at vi har mange journalsystem. 

Direktoratet for e-helse sendte 15.08.2018 sin anbefaling til HOD om en nasjonal kommunal journal 

og samhandlingsløsning. I 2024 skal dette etter planen tre i kraft. Planen bør omtale utfordringene 



   
 

   
 

dette innebærer for samhandlingen, samt tiltak frem til nasjonal løsning for nasjonal kommunal 

journal foreligger. 

Planen omtaler ikke utfordringene det innebærer at nasjonale pålegg om tjenestebasert adressering 

av elektroniske meldinger og nasjonalt laboratoriekodeverk ikke er implementert i regionen. Dette 

medfører at vi ikke kan ta i bruk nyeste funksjonalitet i våre løsninger. 

 

Tromsø kommune savner statistisk oversikt over tilstanden i kommunen, slik det er gjort i 

statusbeskrivelsen for spesialisthelsetjenesten, kapittel 5. 

 

Status i spesialisthelsetjenesten 
I kapittel 5 beskrives status i spesialisthelsetjenesten. I dette kapittelet står det også noe om eldre sin 
bruk av allmennlegetjenesten. Det er satt opp et søylediagram som fremstiller eldres bruk av 
spesialisthelsetjenesten (fig 2 og 3). 
 
Tromsø kommune mener at når eldres bruk av allmennlegetjenesten er satt opp mot eldres bruk av 
spesialisthelsetjenesten uten en helhetsbeskrivelse av eldreomsorgen i kommunal helsetjeneste for 
øvrig og i kommunal pleie og omsorgstjenesten, blir det dratt ut av sammenheng på en måte som 
skaper et ensidig/feil inntrykk. Søylediagrammet bør videre inneholde informasjon om aldersgruppe.  
 
Under overskriften «alderspsykiatri» i kapittel 5 ramses det opp pasientgrupper som er aktuelle 
innen området alderspsykiatri. 
 
Tromsø kommune savner en annen gruppe som skulle vært sagt noe om her: Pasienter som tidligere 
har hatt oppfølging fra spesialisthelsetjenesten eller videreutdannet personell 
(oppfølgingstjenesten), og som grunnet alder og/eller annen somatisk sykdom skifter 
omsorgspersonell, og der det nye omsorgspersonellet ikke har kompetanse eller nødvendig 
støtte/veiledning til å møte disse eldre med psykiske problemer. 
Blant de aller eldste er det særlig forekomst av angst- og depresjonsplager og symptomer på 
psykoser. Mange eldre får behandling for sine psykiske plager og lidelser hos fastlegen (Leve hele 
livet). Her kan en med fordel henvise til Strategi for god psykisk helse, Mestre hele livet (2017-2022) 
og hvordan denne er tenkt inn i Helse Nord.   
 
Planen refererer til at eldre drikker mer (alkohol?) enn yngre. 
 
Tromsø kommune savner en referanse i denne påstanden. 
 
Planen nevner Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse 
Nord 2016-2025, og at det i denne er vurdert at endret demografi vil kreve økt kompetanse og 
kapasitet på behandling av psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet hos eldre. 
 
Tromsø kommune er glad for at Helse Nord ønsker å satse på å utvikle tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling da tall fra Helsedirektoratet viser at Helse Nord har lavest pasientrate for bruk av 
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling av helseregionene. Tromsø kommune etterlyser imidlertid 
konkrete tiltak for å øke dette, i denne planen spesielt aktuelt for eldre. 
 
Planen tar for seg Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter. Dette tilbudet er i hovedsak tilbud 
for pasienter i Nordland.  
 
Tromsø kommune etterspør en god beskrivelse av tilbudet for personer med demens i Troms på lik 
linje med Nordland. 
 



   
 

   
 

Utfordringer, anbefalinger og tiltak  
I kapittel 6 innleder til kapitlene 7, 8 og 9, som tar for seg utfordringer og tiltak innen de tre 

hovedmålene. Kapittel 6 tar for seg ulike forutsetninger i kommunen og spesialisthelsetjenesten. 

Kapittelet avsluttes med setningen «Tiltak som omfatter spesialisthelsetjenesten vil bli nærmere 

konkretisert i oppdragsdokument til helseforetakene.» 

Tromsø kommune savner en kommunal referanse/forankring til de kommunale tiltakene på lik linje 

med forankringen for helseforetakene.  

Utfordringer hovedmål 1: Helhetlige pasientforløp og samhandling 

Kapittel 7 inneholder en liste over anbefalte tiltak for å bedre samhandlingen/gode pasientforløp for 

denne gruppen pasienter (skrøpelige eldre). I innledningen refereres det til Chronic care modellen. 

Det står at anbefalingene skal bidra til at pasientene i størst mulig grad får behandling og omsorg i 

eget hjem eller kommunal institusjon. 

Tromsø kommune mener at formuleringen i LEON-prinsippet er en mer dekkende målsetning, -at 

pasientene får behandling og omsorg på laveste effektive omsorgsnivå, og av god kvalitet. Tromsø 

kommune savner også økt egenmestring som målsetning. 

Under overskriften “avvik” løfter planen frem noen av hovedtemaene som fremkommer i registrerte 

avvik.  

Tromsø kommune mener at det burde vært beskrevet hvilke utfordringer systemet med 

samhandlingsavvik har. Både når det gjelder systemer for å melde avvik, og hvordan det arbeides 

systematisk med forbedringsarbeid i tjenestene knyttet til samhandlingsutfordringer, feil og mangler. 

Fra Tromsø kommune blir det blant annet rapportert at det er lite motiverende å dokumentere 

samhandlingsavvik fordi svarene ofte er standardiserte og kommer sent. 

Planen nevner læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke, og at «arbeidet pågår 

i Nordland med tilhørende kommuner». Prosjektet med nettverkssamlinger pågår også i Tromsø, 

med representanter fra Troms, Finnmark og Ofoten. 

Blant tiltak for kommunen og fastlegene nevnes at det anbefales å skaffe sikker videobasert 

kommunikasjonsløsning for trepartskonsultasjon. Skype er nevnt i denne sammenhengen.  

Tromsø kommune kjenner til at bruken av Skype er økende, men det er et dyrt verktøy som er 

krevende å rulle ut og drifte i en kommunal organisasjon. 

Tromsø kommune mener at gruppen skrøpelige eldre bør ha en primærkontakt i 

kommunehelsetjenesten som involveres når et pasientforløp starter, og de vil ha behov for en 

ansvarlig sykepleier og ansvarlig lege på avdelingen i spesialisthelsetjenesten.  

Blant de felles tiltakene for spesialist- og kommunehelsetjenesten nevnes «etablere pasientsentrerte 

helsetjenesteteam eller andre former for teamorganisering». Et annet tiltakspunkt er å bruke 

samhandlingsportalen og samhandlingsbarometeret. 

Tromsø kommune er enig i at metodene til pasientsentrert helsetjenesteteam er viktig å 

implementere i tjenesten. Vi mener at anbefaling av team bør tematiseres og alternativer diskuteres 

mer. Det kan være utfordrende å administrere mange team som jobber parallelt med ordinær 

tjeneste. Det bør blant annet fremkomme at ved teamorganisering og spesialisering av oppgaver er 

man avhengig av kvantum og kontinuitet for å ivareta og opprettholde kompetanse og kvalitet. 

Tromsø kommune mener at det er potensiale i utvikling og bruk av samhandlingsportalen og 

samhandlingsbarometeret. Slik samhandlingsbarometeret fremstår i dag, er det potensiale for å 



   
 

   
 

bedre innhold, brukervennlighet og datakvalitet for at disse skal kunne brukes som sikker kilde til 

informasjon. Planen bør belyse dette og hvor ansvaret ligger. 

IMM-modellen blir trukket frem som et felles tiltak for kommune- og spesialisthelsetjenesten. 
Tromsø kommune følger deler av IMM-modellen i dag, ved å gjennomføre samstemming av 
legemiddellistene til pasientene ved innkomst, og tverrfaglige legemiddelgjennomganger.  
 
Tromsø kommune mener at hvis man skal få til en sømløs prosess som IMM-modellen beskriver, bør 

informasjonsflyten mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten være beskrevet i 

rutinen, og rutinene i de ulike organisasjonene bør tilpasses hverandre. For eksempel bør det i 

epikrisen stå dato for samstemming, hvem som har gjort legemiddelsamstemming, samt hvilke lister 

som legemiddelsamstemning og legemiddelgjennomgang er gjort på bakgrunn av. Da unngås 

dobbeltarbeid. Videre vil vi påpeke at dersom kommune- og spesialisthelsetjenesten skal følge IMM-

modellen i sin helhet krever det kompetanse på et høyere nivå enn man har pr d.d., og fordrer at det 

ansettes kliniske farmasøyter i hele helsetjenesten.  

Tromsø kommune mener at følgende utfordringer og anbefalinger må inkluderes: 

 Mangelfull medvirkning fra pasient og pårørende 

 Mangelfull kunnskap om hverandres tjenester blant helsepersonell 

 Utøvende tjeneste både i kommuner og spesialisthelsetjenesten kjenner ikke godt nok til 

innholdet i samarbeidsavtalene 

 Ikke tilstrekkelig bred utredning av innlagte pasienter 

 For sen eller manglende nødvendig informasjon bl.a. om medisiner til kommunen ved 

utskrivelse og i epikrise 

 Utfordringene ved elektronisk meldingsutveksling  

 Rutiner og gode pasientforløp må forankres. Dette skal bl.a. gjøres gjennom læringsnettverk 

for eldre og kronisk syke 

 Systematisk oppfølging fra tjenesteyterne av kvaliteten på pasientforløpene 

 Mer involvering av fastlegene ved innleggelser, revisjon av samarbeidsavtaler og videobasert 

kommunikasjonsløsning for trepartskonsultasjon 

 Undersøke i marked for eksiterende digitale løsninger om de kan utvides til kommunal bruk 

 Spesialisthelsetjenesten må involvere kommunehelsetjenesten når de lager og reviderer 

rutiner som involverer samarbeid med kommunehelsetjenesten, eksempelvis rutine for 

legemiddelsamstemming 

 Punktet som omhandler mottak av skrøpelige eldre i sykehus utvides med utskrivning og 

oppfølging av skrøpelige eldre til kommunen, med plan for spesialisthelsetjenestens 

involvering i oppfølgingen 

 Bruk av samdata kommune/kommunebarometeret aktivt i planleggingen av helsetjenester 

 

Utfordringer hovedmål 2: Bedre helsetjenester ved å styrke kompetansen i kommune- og 

spesialisthelsetjenesten.  

Kapittel 8 omhandler utfordringer med henhold til kompetanse. Det nevnes at geriatri har lav status 

og at fagområdet har svak rekruttering.  

 

Tromsø kommune gjenfinner ikke tiltak på dette området i planen. Vi mener at planen bør omfatte 

samhandling med utdanningsinstitusjonene med tanke på å styrke status og omfang av fagområdet 



   
 

   
 

geriatri både for sykepleie- og legeutdanningen. Samhandling og rammevilkår for utdanning, praksis, 

rekruttering og stabilitet bør tematiseres.   

Under overskriften Legemiddelbehandling står det blant annet at det gjennom det regionale 

prosjektet «legemiddelsamstemming i Helse Nord» er utarbeidet felles regionale rutiner og 

opplæringsmateriell for samstemming og bruk av legemiddelmodulen i det elektroniske 

pasientjournalsystemet.  

Planen holder frem at sykehusapotek Nord har utarbeidet et e-læringskurs i legemiddelhåndtering 

for sykepleiere i sykehus, og at dette kan bearbeides slik at det kan tilbys sykepleiere i 

kommunehelsetjenesten. 

Kompetanseheving gjennom e-læringskurs blir beskrevet i planen, og at Sykehusapotek Nord skal 

bidra til at e-læringskurs for legemiddelhåndtering tas i bruk.  

Tromsø kommune mener det er flott at planen setter stort fokus på god legemiddelhåndtering og 
optimal legemiddelbruk, og anser disse som viktige tiltak for å oppnå alle tre av planens hovedmål. Vi 
er enig i at dette er viktige fokusområder. 
 
Tromsø kommune skulle videre gjerne hatt mulighet til å se, og gi innspill til 
«Legemiddelsamstemming i Helse Nord» og rutinene laget på bakgrunn av prosjektet. Rutiner for 
samstemming inneholder bl.a. hvilke kilder i kommunene man kontakter for å innhente riktig 
legemiddelinformasjon om pasientene. Det er viktig at kommunene og spesialisthelsetjenesten har 
en felles forståelse for hvilke kilder som skal benyttes til riktig legemiddelinformasjon. 
 
Tromsø kommune mener at tilbudene som mange kommuner allerede har på e-læring legemidler 

burde nevnes i kapittelet. Tromsø kommune har en rammeavtale om e-læringskurs innenfor ulike 

tema i legemiddelhåndtering, denne avtalen inneholder også det kurset planen beskriver; 

legemiddelhåndtering for sykepleiere. Sykehusapotek Nord kan gjerne ta kontakt og få se vårt e-

læringskurs før de eventuelt tilpasser sitt eget til kommunehelsetjenesten.  

Under overskriften alderspsykiatri står det tiltak for Helse Nord for å bygge opp kapasitet og 

kompetanse på alderspsykiatriske lidelser.  

Under overskriften Anbefalte tiltak for hovedmål 2 mener Tromsø kommune at disse bør omfatte: 

 Tiltak for å øke status til geriatri 

 Tiltak for å rekruttere og beholde leger i kommunene/sykehjem 

 Tiltak for å øke fagkompetansen til helsefagarbeidere, sykepleiere og leger, spesielt innen 

alderspsykiatri og geriatri 

 Det bør prioriteres å gi støtte til personale som ønsker videreutdanning innen geriatri, og 

sikre at disse får brukt sin kompetanse når de kommer tilbake til jobb  

 Flere burde ta ABC demens, ABC psykiske lidelser i eldre år osv 

 Spesialisthelsetjenesten må gi veiledning til kommunene på fagområdet geriatri 

 

Utfordring hovedmål 3 Forebygging 

I kapittel 9 innledes det med utfordringer i kommunene for å få til god forebygging for gruppen.  

 

Tromsø kommune mener det også bør stå hva som er spesialisthelsetjenestens rolle og utfordringer 

innen forebygging. 



   
 

   
 

 

I kapittel 9.1. kommer anbefalinger og tiltak for hovedmål 3, forebygging. Der tematiseres 

kjennetegn ved helseutfordringer for gruppen, samt viktige områder for forebyggende tiltak.  

Tromsø kommune ønsker å legge til at nedsatt tørste, sarkopeni, endring i fett-

/vannsammensetningen, samt kognitive endringer er fysiologiske endringer som har betydning i 

denne sammenhengen. 

Planen omtaler alderspsykiatri og psykiske lidelser. Tromsø kommune savner at psykisk helse 

behandles mer helhetlig og at man er mer konkret på hvordan kommunene og 

spesialisthelsetjenesten kan jobbe helsefremmende og forebyggende. Begreper som sosial støtte, 

mestring og livskvalitet nevnes i planen, og forbindelsen til psykisk helse bør tydeliggjøres. Et 

helsefremmende fokus er mulig å ha uansett alder, skrøpelighet, diagnoser og tjenestenivå. 

Forebygging av psykisk uhelse er mulig ved å påvirke relaterte faktorer som søvn, sosial støtte og 

fysisk aktivitet. Ved å ha et bredere fokus enn psykiske lidelser og alderspsykiatri vil man også 

inkludere den store gruppen eldre som har lettere (men ofte belastende) psykiske helseplager uten 

at de har en psykisk lidelse. Denne gruppen vil ikke ha rett til et tilbud innenfor alderspsykiatrien, 

men kan likevel ha behov for støtte og tiltak som kan bidra til å dempe symptomer, øke livskvaliteten 

og forebygge utviklingen av psykiske lidelser.    

Planen nevner alkoholbruk blant eldre. Her er det viktig at man også tenker forebygging. Blant eldre 

vil alkoholinntaket være risikofylt og problematisk for mange flere enn de som har et rusproblem. 

Det er derfor viktig at man i tillegg til behandling for de som har et rusproblem, tenker universell 

forebygging der eldre bevisstgjøres på alkoholbruk sett i sammenheng med alder, sykdom og 

medikamenter. Om helsepersonell rutinemessig gir informasjon om alkohol i alderdommen samtidig 

med annen helseinformasjon unngår man mistenkeliggjøring og stigmatisering. Informasjon om 

rusmidler kan gis systematisk både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Den fritt 

tilgjengelige E-boken Aldring og rusmidler utgitt av Korus sør (2016) kan refereres til i denne 

sammenhengen.  

Delirium er ikke nevnt spesifikt i planen. Av eldre som legges inn på sykehus er det en relativt stor 

andel som utvikler delirium, og dette har konsekvenser både for individet og samfunnet. Delirium 

kan føre til økt dødelighet, flere liggedøgn i sykehus og funksjonsnedsettelser. Det er ikke uvanlig 

med varig nedsatt kognisjon og svekkede dagliglivsferdigheter etter delirium. Noen blir svekket i så 

stor grad at de har behov for sykehjemsplass. Det er antakelig behov for økt kompetanse på delirium 

i både kommunene og spesialisthelsetjenesten. God kartlegging og forebygging av delirium ved 

sykehusinnleggelser krever også gode rutiner for samhandling og at man klarer å inkludere 

pårørende i behandlingen både i kommunene og i sykehusene. 

 

Tromsø kommune mener at følgende bør legges til under utfordringer og tiltak for hovedmål 3: 

 Bedre tilgang til og økt bruk av ernæringsfysiolog 

 Veiledning og gode planer ved utskrivelse fra sykehus 

 Bedre informasjonsoverføring mellom sykehus og kommune 

 Økt kompetanse på psykisk helse – helsefremmende og forebyggende faktorer. 

 Rutinemessige informasjon til eldre om alkoholbruk i alderdommen i forbindelse med at man 

gir annen helseinformasjon. 

 Øke kompetansen på delirium. 



   
 

   
 

 


