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

Høringsuttalelse fra helse, pleie – og omsorgstjenesten Vega kommune:

Arbeidsgruppe Vega kommune, bestående av
Avd.leder Liv Ludvigsen, avd.sykepl. Berit Wika, avd.sykepl. Bjørnhild Krogh, 
folkehelsekoordinator Liv B. Nikolaisen, helsesjef Sinne Marken, HTV NSF Oddrun V. 
Jenssen, HTV Fagf. Lena Gabrielsen og leder pleie -og omsorg Elin Støylen har følgende 
høringsuttalelse:

Vi vil komme med noen betraktninger om hvorfor «helsetjenester for eldre», plan for 
samhandling er viktig sett fra vårt ståsted. Vi håper at noen av våre betraktninger kan bli tatt 
med i planen, som desentralisert sykepleierutdanning, polikliniske tilbud, smertelindring for 
eldre og «Livets siste dager».
Vega kommune, en øykommune med 1221 innbyggere, har mange eldre, også skrøpelige 
eldre. Innad i kommunen kreves gode tjenester utført av fagutdannet personell, men en god 
samhandling med spesialisthelsetjenesten er veldig viktig.

Helhetlige	pasientforløp	og	samhandling
En reise til sykehus kan i seg selv være en påkjenning for skrøpelige eldre det er derfor viktig 
at så mange som mulig av de eldre kan behandles i heimkommunen. Vi har eget øyeblikkelig 
kommunalt døgntilbud,dette er et svært viktig tilbud til denne gruppen av befolkningen.
Innleggelse i sykehus eller polikliniske undersøkelser krever også gode
kommunikasjonsmuligheter da vi er avhengig av båt eller ferje for å nå fastlandet. Lang 
reisevei til sykehus enten med ambulansebåt/bil eller taxi er krevende. En reise til Rana/Vefsn 
sykehus tar ofte 16 timer.
Helseekspressen er et godt tilbud, men betyr ofte at pasienter som er på pol.klin.us i S.sjøen 
må vente mange timer på at helseekspressen kommer fra Rana for så å reise til Brønnøysund, 
deretter til Vega.
Det er viktig at det ved en sykehusinnleggelse blir foretatt en helhetlig vurdering av pasienten, 
slik at skrøpelig eldre mennesker kan unngå ny innleggelse eller reinnleggelse. 
Det er også viktig at sykehuset blir gjort klar over at det evt. ligger en henvisning til 
undersøkelse av aktuelle pasient slik at denne undersøkelsen kan bli foretatt når pasienten 
allerede er innlagt på sykehuset. 
Veileder for ortogeriatrisk behandling (2018) beskriver en god løsning på tverrfaglig 
tilnærming. Kanskje veilederen kan nyttes på andre områder

Videobasert konsultasjon må gjøres tilgjengelig ved alle sykehus og alle kommuner. Dette vil 
kunne styrke dialogen mellom kommune og sykehus, om evt. behandling kan gis i 
kommunen, som betyr mindre reising for pasient og er mer økonomisk.



Styrke	kompetansen	i	kommune- og	spesialisthelsetjenesten
Geriatri har fortsatt lav status, det er få som velger å spesialisere seg innen for dette området. 
Dette gjenspeiler også oversikten over status i spesialisthelsetjenesten i Nordland.
Dårligst tilbud og tilgjengelighet er det sør i fylket. Inntil det blir en annen sykehusstruktur på 
Helgeland bør det sees på muligheten for å gi et poliklinisk tilbud nå det gjelder geriatri og 
demens enten i Sandnessjøen eller Brønnøysund. Dette vil kunne bidra til et bedre og mer 
tilgjengelig tilbud til befolkningen sør i fylket.
Det mangler mange sykepleiere og dette behovet vil bare øke. Det er derfor viktig at 
desentraliserte/nettbaserte utdanninger kommer på plass igjen. Sykehus og kommuner må 
legge et press på utdanningsinstitusjonene slik at viktigheten av desentralisert utdanning blir 
sett. For distriktskommunene er desentralisert sykepleierutdanning et være eller ikke være når 
det gjelder sykepleierdekning i distriktene. Å kunne kombinere studier med jobb og familieliv 
er en viktig forutsetning for å få folk fra distriktene til å søke denne utdanningen.
Desentralisert utdanning sikrer og en stabil arbeidskraft i kommunene da de fleste ønsker å 
jobbe og bo i heimkommunen.
Geriatri videreutdanning for helsefagarbeidere må også gjøres lett tilgjengelig og kunne 
kombineres med jobb.
Det er også viktig at pasientsikkerhetsprogrammet blir videreført og at både kommuner og 
sykehus deltar. Det femårige, nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet (2014 - 2018) skal 
redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten.
Programmet er et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og viderefører arbeidet som 
ble startet under pasientsikkerhetskampanjen ved samme navn (2011-2013
Programmet har tre, overordnede målsettinger:
•Redusere pasientskader.
•Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
•Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.

Programmet innfører konkrete forbedringstiltak på utvalgte innsatsområder i alle deler 
av helsetjenesten. Følgende innsatsområder er valgt ut:

 Trygg kirurgi, med særlig oppmerksomhet på postoperative sårinfeksjoner
 Samstemming av legemiddellister
 Riktig legemiddelbruk i sykehjem
 Samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten
 Behandling av hjerneslag
 Forebygging av selvmord i døgnpsykiatriske avdelinger
 Forebygging av overdosedødsfall etter utskrivelse fra institusjon
 Forebygging av infeksjon ved sentralt venekateter
 Forebygging av trykksår
 Forebygging av fall i helseinstitusjoner
 Forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med kateterbruk
 Ledelse av pasientsikkerhet   
 Tidlig oppdagelse av forverret tilstand
 Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis
 Forebygging og behandling av underernæring
 Trygg utskrivning med pasienten som likeverdig part

Vi ønsker at denne opplæringen også blir nevnt i under hovedmål 2.punkt styrking av 
kompetanse.



Smertelindring

Smertelindring er et viktig område hos den eldre befolkningen og spesielt hos personer med 

kognitiv svikt. Helsepersonell bør ha mere og bedre kunnskap om dette området. Et verktøy 

på dette området er Håndbok i lindrende behandling» utviklet av Kompetansetjeneste for 

lindrende behandling i Nord-Norge, «Lindring i nord». Håndboken er et verktøy i klinisk 

praksis. Den inneholder veiledende tiltak og prosedyrer knyttet til ulike symptomer og 

problemstillinger i livets sluttfase. Håndboken tar utgangspunkt i lindrende behandling ved 

avansert kreftsykdom, men tiltakene kan òg være overførbare til andre pasientgrupper. 

Livets siste dager

«Livets siste dager – plan for lindring i livets sluttfase» er en videreutvikling av Liverpool 

Care Pathway (LPC), tilpasset for bruk i Norge.

Hensikt: Sikre enhetlig implementering og rett bruk av Livets siste dager. Prosedyren er 

todelt og gjelder for helsepersonell som har ansvar for implementering av Livets siste dager 

(systemnivå)og/eller bruker Livets siste dager på sitt arbeidssted (individnivå)

Livets siste dager kan brukes ved forventede dødsfall hos døende voksne, uavhengig av 

diagnose og omsorgssted.

Hovedmål 3. Forebygging

Det er viktig at det foretas et systematisk kartleggingsarbeid i kommunene av fysisk, psykisk, 

kognitiv og psykososial skrøpelighet. Vi må planlegge et aldersvennlig Norge der det  blant 

annet tas vare på seniorressursen. Eldre kan hjelpe hverandre, vi som personell må kartlegge 

denne ressursen. Vi må fokusere på aktivitet og fellesskap, mat og måltider og helsehjelp.

Helsehjelp kan være hverdagsmestring, proaktive tjenester, målrettet bruk av fysikalsk 

trening, miljøbehandling, systematisk kartlegging og oppfølging.  Det må dannes en kultur og 

holdningsendring på den enkelte arbeidsplass der vi fokuserer på brukerens /pasientens egne 

mål og ressurser. 

Ref. Elin Støylen


