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Sak: Høring – Helsetjenester for eldre 
Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten 

Fra klinikk Alderspsykiatrisk seksjon, Psykisk helse- og rusklinikken

Til: Kvalitets- og utviklingssenter

Saksbeh.:

Ephorte nr. 2018/ 3595 29.10.2018 E.post saksbeh.:

Hermed fremsendes innspill fra alderspsykiatrisk enhet vedr: 
Helsetjenester for eldre
Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten 

Kommentarer fra alderspsykiatrisk enhet: 
Det er mange gode beskrivelser av pasientgruppen og av arbeidet som gjøres på ulike nivå. Det er 
også gode beskrivelser av de demografiske endringene som kommer.
Det er likeledes mange gode føringer i rapporten, som er meget positive for pasientene og vårt 
alderspsykiatriske fagmiljø.
Alderspsykiatrisk seksjon har drevet ambulering i hele Troms og Finnmark siden 2005 (og på 
senere år også til Harstad og Ofoten). 
Det er flere ganske detaljerte beskrivelser i dokumentet om Kløveråsen sitt tilbud og organisering. 
Noe tilsvarende finner vi dog ikke for resten av virksomheten, hva gjelder verken alderspsykiatri 
eller geriatri. Man bør overveie å enten beskrive det faktiske tilbudet alle steder like detaljert, eller 
så får man holde seg til en mer generell beskrivelse.

Er det tenkt innarbeidet pakkeforløpene for psykisk helse og rus som innføres i 2019? 

Side 16: 
Tabell 2: Alderspsykiatrisk enhet i Tromsø har ambulerende team som reiser ut til kommunene i 
Troms og Finnmark Fylke. Har i tillegg poliklinisk virksomhet i Harstad og Narvik.
Det er på nåværende tidspunkt ikke noen egentlig demens/hukommelsespoliklinikk i UNN. Det er 
en generell alderspsykiatrisk poliklinikk, geriatrisk poliklinikk og nevrologisk poliklinikk i 
Tromsø hvor slik utredning gjøres, men ikke på samme strukturerte måte som ved f.eks i Helse 
Sørøst, der en slik betegnelse brukes. 

Side 19: 
Det står det at utdanningen av geriatere i Helse Nord ikke har gitt ønsket resultat – dette må også 
sees i sammenheng med reduksjonene av sengekapasitet ved Geriatrisk ved UNN.
Og når det gjelder beskrivelse av aktuelle pasientgrupper bør ordet «differensialdiagnostikk» 
være med, f.eks i setningen «Pasienter med uavklart demensdiagnose eller mistanke om kognitiv 
svikt på nevrodegenerativt grunnlag».  Der er alderspsykiatrien i en «klasse for seg» og 
pasientene kommer ofte for en differensialdiagnostisk vurdering. 
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Side 22: 
Figur 4: Dette er en generell beskrivelse av spesialisthelsetjenesten vs kommunehelsetjenesten. De 
fleste punktene stemmer svært dårlig med arbeidsformen og det generelle grunnsynet vi i 
alderspsykiatrien bruker/har. Vi jobber mye med pårørende og kommunehelsetjenesten, vi jobber 
med mange diagnoser, mange problemstillinger, og vi følger ofte pasienten over lengre tid, først 
ved innleggelse, deretter poliklinisk.

Side 23: 
Punkt 7: Her er nevnt at liggetid i sykehus har gått ned etter at betaling fra 
kommunehelsetjenesten ble innført for utskrivingsklare pasienter. Det må presiseres at dette IKKE 
gjelder for pasienter i psykiatrien, og at det kan virke som det dermed blir prioritert etter pasienter 
i somatikken. Det er ikke uvanlig at pasienter ved alderspykiatrisk post venter i flere måneder, opp 
i et halvt år, på f eks sykehjemsplass. 

Side 25:
Punktet «utskrivingsklare pasienter» er ensidig en problembeskrivelse fra kommunenes ståsted 
(med unntak av det øverste sitatet på siden), og er vanskelig å kjenne igjen sett fra 
spesialisthelsetjenesten. 

Side 26: 
Det står en oversikt over vanlige årsaker til avvik. 
Avvik meldt av helseforetakene omfatter blant annet: 
� begrenset oppfølging etter utskriving 
� mangelfulle helseopplysninger fra kommunene 
� feil eller ufullstendig medisinliste fra fastlege eller legevakt 

Pasienter som er innlagt ved alderspsykiatrisk avdeling og venter på sykehjemsplass er et vanlig 
avvik. 

Side 32 og 33: 
Det foreslås at Helse Nord skal bygge opp basiskompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å 
behandle pasienter med alderspsykiatriske tilstander ved alle DPS. Dette er et godt og fornuftig 
mål! Det er pr. i dag god kompetanse på eldre både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. På 
mange av DPS-ene er det til sammenligning lite kompetanse på alderspsykiatriske lidelser, noe 
som gjør at flere eldre pasienter «hopper over» DPS-nivået i behandlingskjeden. 
Alderspsykiatrisk poliklinikk i Tromsø har drevet utstrakt ambuleringsvirksomhet for å hjelpe til 
med å sikre pasienter gode tjenester i Finnmark og Troms (og Ofoten). Et uttalt mål med 
ambuleringen har også vært å bidra til å bygge opp kompetansen på alderspsykiatri på de ulike 
DPS-ene, og ved opprettelsen av ordningen tenkte man dette som en midlertidig oppgave. Vi ser 
at vi i liten grad har lykkes med å få til en stabil kunnskapsoverføring til DPS-ene, og pr. i dag 
representerer ambuleringstjenesten til Alderspsykiatrisk poliklinikk i stor grad den kompetansen 
DPS-ene har på alderspsykiatriske tilstander (med noen hederlige unntak!). En tydelig målsetning 
om å bygge opp kompetansen på alderspsykiatri på DPS-nivå kan bidra til at alderspsykiatrisk 
poliklinikk på sikt kan redusere sin ambulering, og isteden bistå til 
vurderinger/oppfølging/veiledning fra Tromsø.
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Måloppnåelsen side 32 på pkt 1 og 2 er veldig forskjellig. DPS’ene har stort potensiale for 
videreutvikling, mens sentraliserte sykehusfunksjoner som alderspsykiatrisk døgnenhet og 
alderspsykiatrisk poliklinikk har god måloppnåelse. Det er gledelig at Helse Nord ønsker å satse 
ytterligere ressurser på oppbygging og styrking av alderspsykiatriske oppgaver både på DPS’er og 
i sentraliserte alderspsykiatriske enheter. 

I planen står at Helse Nord anbefaler at alle i spesialisthelsetjensten skal rapportere data til 
NORKOG (nederst s. 33). Tanken er god, men har Helse Nord vurdert hvor mye administrativt 
tilleggsarbeid dette vil medføre for poliklinikker og døgnenheter, i tillegg til vår registrering til,
pakkeforløp, prosedyrekoder og nasjonale særkoder? 

Med vennlig hilsen

Charlotte Goll
Seksjonsoverlege
Alderspsykiatrisk seksjon
Psykisk helse- og Rusklinikken
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Sak: Høring – Helsetjenester for eldre 
Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten 

Fra klinikk Brukerutvalget

Til: Kvalitets- og utviklingssenter

Saksbeh.:

Ephorte nr. 2018/ 3595 25.09.2018 E.post saksbeh.:

Brukerutvalget utrykker bekymring over at legemiddelsamstemming enda ikke er implementert, og har 
følgende innspill:

- Tiltak for å øke rekruttering av geriatere 
- Demensskolering i Troms og Finnmark - manglende systematikk
- BU ser at konsultasjoner mellom fastlege til spesialister på UNN er vanskelig, men er nødvendig for å 

unngå innleggelse
- Brukermedvirkning på individnivå både mellom pasienter og pårørende etterlyses fortsatt
- BU er bekymret for mangelfull samhandling mellom kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten

Med vennlig hilsen 

Hilde Anne Johannessen Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

Administrasjonskonsulent Administrasjonen 

Tlf: +47 77 66 91 22 Mob: +47 48 04 97 98

Det er resultatene for pasienten som teller! 
Vi gir den beste behandling. 
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Sak: Høring – Helsetjenester for eldre 
Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten 

Fra klinikk Medisinsk klinikk Universitetssykehuset Nord Norge

Til: Kvalitets- og utviklingssenter

Saksbeh.:

Ephorte nr. 2018/ 3595 25.09.2018 E.post saksbeh.:

Innspill fra
Klinikksjef Markus Rumpsfeld
Medisinsk avdeling Harstad ved avdelingsleder Hanne Frøyshov
Medisinsk avdeling Narvik ved avdelingsleder Ove Laupstad
Geriatrisk seksjon ved seksjonsleder Gunhild Ag
Pasientsentrert Helsetjenesteteam (PSHT) v/Monika Dalbakk
Områdegeriatriske tjenester (OGT) Midt Troms v/Harald Helling
Områdegeriatriske tjenester (OGT) Nord Troms v/Roar Vestgaard
______________________________________________________________________________

Samhandling rundt eldre er identifisert som en av de viktigste utfordringene framover. Det er
framhevet i Helse Nords 2035 utviklingsplan og vil bli det i den nye nasjonale sykehusplanen.
Mange av tiltakene i planen har gode målsettinger, imidlertid blir det uklart gjennom hvilke
virkemidler de skal gjennomføres. Linjestrukturene i organisasjonene har pr i dag kun i liten
grad adressert utfordringene på tvers av fag og organisatoriske grenser, noe som denne
pasientgruppen har særlig behov for. Denne utfordringen bør adresseres tydeligere. Det å finne
nye virkemidler og nye organisatoriske løsninger som vil understøtte gjennomføringsevnen i
grenselandet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal sektor blir avgjørende for å lykkes
bedre framover.

Planen burde også beskrive tydeligere grensegang mellom regionale oppgaver og oppgaver som
tilfaller hver enkelt sykehus. Flere av tiltakspunktene er overlatt til foretakene, noe som i større
grad må gjøres regionalt og ikke pr sykehus.

I spesialisthelsetjenesten er det avgjørende viktig at tjenesten til denne pasientgruppen har en god
faglig forankring. Geriatrien har en sentral rolle og bør være faglig knutepunkt for de fleste
utfordringene rundt samhandling med eldre pasienter. Imidlertid har regionen ikke en aktiv
regional plan for fagfeltet. Dette arbeidet bør settes i gang, slik at geriatriens rolle framover blir
mer tydelig for fagfolk. Rolleavklaring er avgjørende for rekruttering og fagutvikling.

Planens hovedtrekk og hovedmål er gode, men det finnes punkter til diskusjon. Vi ønsker å
kommentere enkelte emner, samt komme med forslag vi mener vil styrke helsetjenester for eldre
og samhandlingen mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten:

1. Det er først og fremst viktig å presisere at denne planen ikke kan regnes som en
handlingsplan for grenspesialiteten geriatri i spesialisthelsetjenesten. Det har ikke vært
geriater med i arbeidet, og det er ikke tatt med betraktninger om geriatrien som
spesialistfag i det hele tatt; det mangler samlede målsetninger og tiltak for å bekrefte og
styrke faget i spesialisthelsetjenesten. En slik plan må utarbeides for seg, og med
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involvering av geriatrisk spesialisthelsetjeneste, for konkret satsning på og styrking av
faget geriatri og helsetjenester for eldre.

2. En del av de konkrete angitte mål om å opprette enkelttiltak innen gitte datoer er
urealistiske, og mandatet til å gi slike tydelige føringer synes ikke å være på plass. Flere av
tiltakene er ikke samhandlingstiltak, men direkte intrahospitale tiltak. Det oppfattes ikke at
tiltakene er grundig forankret i HF-enes fagmiljøer og ledelseslinjen i HF-ene.
Vi sikter i hovedsak til punktene under «Anbefalte tiltak for hovedmål 1».
a. For eksempel punktet «Hvert helseforetak etablerer tilbud med ortogeriatriske

senger. Frist 1.januar 2019.» Dette er helt urealistisk å klare både i form og på så
kort tid, og uten involvering av og forankring i respektive fagfelt (som ortopedisk
fagmiljø og geriatrisk fagmiljø) og uten større organisatoriske intrahospitale
endringer.

b. Punktet om «geriatrisk kompetanse i polikliniske vurderinger» er også urealistisk i
tid og form, og et tiltak som vanskelig vil fungere dersom det ikke er drevet frem
av faglinjen.

c. Hvorfor nevnes ortogeriatri særskilt, og ikke i tillegg for eksempel cardiogeriatri?
Siden hjertesvikt utgjør den neste største gruppen av innleggelser.

d. Det ville jo vært ønskelig at alle sykehus oppretter geriatriske senger, ikke bare
Nordlandssykehuset (i tillegg til UNN) – hvis man først skal ta punktet med.
Definisjonen av «geriatriske senger» bør i tilfelle presiseres på lik linje med
«slagsenger» og «lindrende senger», slik at det er realistisk at man når en slik
målsetning og at tiltaket er i tråd med det som har dokumentert effekt.

e. Det er noe vanskelig å se hva «systemer som ivaretar skrøpelige eldre i sykehus»,
angitt som «tverrfaglig tilnærming i team», betyr. Man vet fra forskning og
erfaring at helhetlig omsorg for skrøpelige eldre ikke ivaretas godt nok av
ambulante team til andre avdelinger innad i et sykehus, men at pasienter bør
ivaretas i egne senger med tilstedeværende tverrfaglige team for å kunne følge opp
helthetlig.

Planen bør i det hele ikke gi føringer eller råd om tiltak for geriatri. Dette hører hjemme i
en egen plan for geriatri som er utarbeidet i samarbeid med fagmiljøet.

3. Viktig å vektlegge at vi er et lite land med mangel på helsearbeidere og spisskompetanse
når man skal styrke tilbudene, derfor klokt å bygge å eksisterende miljøer og funksjoner.

a. Vi ser at PSHT-funksjonen som beskrevet under «Anbefalte tiltak for hovedmål 1»
er vektlagt, hvilket er bra! Den teamfunksjonen PSHT bidrar med ivaretar nærhet
til hjemmet og helsepersonells lokalkunnskap, og bidrar til god samhandling
omkring pasienten.

b. Til det samme punktet angis også «andre former for teamorganisering», og her vil
vi presisere nytten av OGT’enes funksjon og organisering, med en samlet
kompetanse og et godt faglig tilbud til de eldre ute i distriktene; for UNN region
Midt-Troms og region Nord-Troms. Her ivaretas blant annet
spesialistrehabilitering i distriktene, i tillegg til helhetlige polikliniske vurderinger
av eldre, og dermed nærhet til sykehustilbud så pasienter slipper lang reise for
utvalgte utredninger. De holder også på sine fagfolk, blant annet fordi de utgjør
større fagmiljøer. Som eksempel nevnes det at OGT Finnsnes driver med
spesialisert rehabilitering, hovedsakelig primærrehabilitering etter hjerneslag, for
pasienter fra hele Troms. I tillegg drives der tverrfaglig geriatrisk poliklinikk med
ergoterapeut, fysioterapeut, spesialisert sykepleier og geriater på lik linje som
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spesialistpoliklinikker i resten av landet. OGT Finnsnes er også tilknyttet Norkog
demensregister.

4. Vi ønsker også å spille inn noen konkrete punkter som kunne vært med/bedre presisert i
planen. Dette etter samtaler med utdanningsinstitusjoner, etablerte fagmiljøer både i
spesialisthelsetjenesten og kommunal tjeneste, samt engasjerte helsepolitikere. Her
etterlyses øvrige tiltak for å styrke samarbeidet, som:

a. Støtte til rullerende stillinger mellom fagmiljøer for faglig utveksling og god
samhandling.

b. Prosjektmidler for utprøving av tiltak man ser kan være til nytte for eldre pasienter
i gitte settinger.

c. Samhandlingsorganer opprettes eller styrkes / får mandat til å jobbe mer aktivt for
god samhandling omkring pasientforløp til beste for pasienten.

5. Det finnes påstander og faktaopplysninger i planen som er vanskelig å verifisere og
unøyaktige, men de fleste er neppe av betydning til å endre hovedtrekkene. Vi ønsker
imidlertid å trekke fram Punkt 5. Status i spesialisthelsetjenesten, under Geriatri:
«Tidligere satsing på geriatri i Helse Nord har ikke gitt ønsket resultat.»
Det har riktignok vært gode formuleringer fra Helse Nord sentralt og organisert et
utdanningsprogram, men dette har ikke vært fulgt opp i de enkelte helseforetak.
Øremerkede midler er inndratt, mange tiltak ble satt på vent og konkrete systemer nedlagt.
Det har også vært laget en handlingsplan for faget Geriatri som ikke er blitt fulgt opp av
nødvendige prioriterte ressurser, og ny handlingsplan er blitt forkastet. Det kan derfor
neppe sies at det har vært «satset på geriatri» i den kliniske virkelighet.

6. Det presiseres fra alle involverte hvor ønskelig det er med en sterk spesialisthelsetjeneste
som støtte for kommunal og helhetlig omsorg for den eldre pasienten, både ved samarbeid
og oppfølging av pasienter som innlegges, som utredes, og som skal tas imot og følges opp
kommunalt.

7. I denne planen savner vi satsningsområder når det gjelder teknologiutvikling/IT-støtte for
bedre samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten. Teknologiutvikling for
fremtidens helsetjenester frem mot 2035 bør også være et viktig innsatsområde i
Helsetjenester for eldre.

8. Til slutt bemerkes at hele planen er bygget på ønsket omorganisering av eksisterende
tilbud og nye tilbud, til dels med konkrete tiltak og frister, men det er ikke ett eneste ord
om plan for friske tilførte midler for å klare de omstillingsprosesser som det legges opp til
her. Ikke alt lar seg løse «innen eksisterende økonomiske rammer»; av og til bør
nytenkning også følges av tilsvarende økonomiske tilbud blant annet fra de som pålegger
endringer.

Vennlig hilsen

Klinikksjef Markus Rumpsfeld
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Sak: Høring	– Helsetjenester	for	eldre	- Plan	for	samhandling	mellom	Helse	Nord	og	
kommunehelsetjenesten

Fra klinikk NOR-klinikken

Til: Kvalitets- og utviklingssenter

Saksbeh.: Torill D. Nilsen

Ephorte nr. 2018/3595 30.10.2018 E.post saksbeh.:torill.d.nilsen@unn.no

Innspill fra NOR-klinikken

Høringen har vært sendt ut til alle avdelingslederteam i klinikken. Det er kommet innspill fra fysio- og 
ergoterapeuter og geriatrisk team UNN Narvik.

Kommentar til styringsgruppens sammensetning:
Ut fra presentasjon av styringsgruppen består den av personer i lederstillinger og/eller lederposisjoner, 
foruten tillitsvalgt. Representanter fra klinisk praksis innen området helsetjenester til eldre hadde vært 
ønskelig med tanke på bredde og førstehåndskunnskap på området. Ut fra medlemmenes 
stillingsbetegnelser er det vanskelig å si noe om den tverrfaglige sammensetningen av gruppen. 2 
brukerrepresentanter i prosjektgruppen er positivt. 

Hovedmålet for planen:
Framstår overordnet og generell og uten mer konkretisering vil det bli vanskelig å se effekt eller vite om 
målet faktisk er nådd. 

Punkt 4 s. 14 Status i primærhelsetjenesten:
Punktet refererer til primærhelsetjenestemeldingen som skisserer en opptrappingsplan for økt 
rehabiliteringsvirksomhet i kommunene. For å få til et godt samarbeid mellom kommune og 
spesialisthelsetjeneste når det gjelder dette tilbudet til eldre forutsetter det at det også finnes tilsvarende 
tilbud/kompetanse i spesialisthelsetjenesten. 
Planen presiserer at det finnes rehabiliteringsplasser (-senger) uten å gå inn på, eller nevne den 
tverrfaglige kompetansen og ressursene slik virksomhet krever. En seng eller plass gir ingen 
rehabiliteringsgaranti, det er systematisk individuelt opplegg '24/7' som gir effekt. Det må være et tilbud 
som kan videreføre den enkeltes individuelle rehabiliterings-plan som blir startet opp i 
spesialisthelsetjenesten. 
Når et større ansvar for rehabilitering skal overføres til kommunalt nivå, er det ikke nok å opprette eller 
øremerke senger/plasser. Opplegget rundt inkludert kompetanse og tverrfaglig integrert rehabilitering 
må være på plass.

Hverdagsrehabilitering:
Hverdagsrehabilitering er trukket fram uten en nærmere presentasjon av hva dette tilbudet innebærer. Er 
det et tverrfaglig rehabiliteringstilbud eller er det mer som opptrening, noe lignende tidligere individuell 
oppfølging i hjemmet?

Punkt 5, s.16 Status i spesialisthelsetjenesten:

UNN Narvik har også ambulerende team innen geriatri, samt et ambulerende team innen rehabilitering. 

Geriatrisk team følger opp pasienter utover poliklinikk, samt tilbyr veiledning til ansatte i kommunene i 

sykehusets nedslagsfelt. 
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Nasjonal helse- og sykehusplan legger opp til at store akuttsykehus skal ha geriatrisk kompetanse. Vi 

savner en beskrivelse av hva det enkelte lokalsykehus skal ha tilbud om. 

Side 20 understrekes det hvilke opplegg som kreves for rehabilitering av eldre.
En vil påpeke at dette i høyeste grad også gjelder for rehabiliteringstilbudet til eldre innenfor 
spesialisthelsetjenesten. For Troms vil det ved UNN kun være rehabiliteringssenger ved 
Fysikalskmedisinsk rehabiliteringsavdeling i Tromsø og Harstad og ved OGT (Finnsnes og Sonjatun) . Med 
så få plasser totalt er en bekymret for at de eldre vil falle utenfor fordi yngre personer vil bli prioritert. For 
å få til et kvalitativt godt rehabiliteringstilbud til eldre kreves det bevisst satsing med øremerking av 
ressurser for at eldre skal ha et likeverdig tilbud som den øvrige befolkningen.
Forutsetning for effektiv Geriatrisk rehabilitering er ‘opplest og vedtatt’ (s. 20) MEN tilbudet i tråd med 
dette mangler. 

Kapittel 6 s- 22 Utfordringer, anbefalinger og tiltak:
En ser frem til å lese helseforetakenes oppdragsdokument til spesialisthelsetjenesten når det gjelder 
tiltak som ivaretar rehabiliteringstilbudet til eldre.

Brukermedvirkning
Planen har mange gode tanker og forslag når det gjelder å ivareta brukermedvirkning ved 
samarbeidsavtaler på systemnivå, men mangler konkretisering på tjeneste- og individnivå. 

Oppfølging av tiltak:
Det viktig å få på plass systematisk oppfølging med målinger; hva er gjennomført og hva ble effekten av 
tiltakene. 

Punkt 7.1, s 28. Anbefalinger og tiltak hovedmål 1: Helhetlige pasientforløp og samhandling: 

Læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke. Vi stiller oss positive til tiltaket. Dette er 

en viktig samhandlingsarena. Det har imidlertid vist seg å være utfordrende å få dette til da ansatte i 

kommunene ikke hadde anledning til å delta. 

Punkt 7.1, s.29. Tiltak for spesialisthelsetjenesten. 

Hvert helseforetak etablerer tilbud med ortogeriatriske senger. Frist 1. januar. Det må beskrives hvordan 

det tenkes at dette skal gjennomføres. Skal hvert lokalsykehus ha ortogeriatriske senger, eller tenkes det 

at pasienter som har et slikt behov skal flyttes mellom sykehusene? Skal alle sykehus som har ortopediske 

øyeblikkelig hjelp pasienter, ha et slikt tilbud? 

Utvikle systemer som ivaretar mottak av skrøpelige eldre i sykehus. Dette anbefales løst gjennom 

tverrfaglig tilnærming i team. Her nevnes ingen yrkesgruppe. Hvilke profesjoner bør inngå i et slikt team, 

og hvordan bør et slikt team organiseres? Skal dette være et tilbud ved alle sykehus uavhengig av 

størrelse? 

Punkt 8.1, s-33. Anbefalinger og tiltak knyttet til hovedmål 2: 

Bedre helsetjenester ved å styrke kompetansen i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Alderspsykiatri. 

Anbefalte tiltak for hovedmål 2. Flere tiltak som står under alderspsykiatrien omhandler demens og 

geriatrisk kompetanse. Hvorfor står dette under alderspsykiatri og ikke geriatri? Geriatrien og 

alderspsykiatrien overlapper hverandre på mange områder, men om det er slik at ansvaret for tiltak ligger 

hos begge fagområder så bør dette komme fram i planen. 

For å utvikle og opprettholde et godt fagmiljø ved rehabiliteringstilbud må det tilføres ressurser for å 
drive virksomheten. For å få til gode rehabiliteringsforløp kreves det oppbygging av kompetanse.  Dette 
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vil igjen virke stimulerende på rekruttering til feltet og for å beholde personell. Virksomheten vil bli 
attraktivt både for pasienter og fagpersoner med spesialkunnskap.

Punkt 9 s-34. Forebygging:
Forebygging er et viktig satsningsområde og en vil her understreke betydningen av at eldre bør ha tilgang 
på aktivitetstilbud hvor funksjonstrening og fysisk trening er inkludert i tilbudet. Dette er et savn i dag. 
Treningstilbud må inngå som en del av dagsentervirksomheten.

Vennlig hilsen 

Bjørn-Yngvar Nordvåg
Klinikksjef


