Fagforbundet takker for muligheten til å komme med en høringsuttalelse til Regional utviklingsplan
2035
Fagforbundet er landets største arbeidstaker-organisasjon med omlag 365 000 medlemmer og er en
del av LO. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår og et
anstendig arbeidsliv.
Denne høringen er utarbeidet av Fagforbundets koordinerende ledd i Helse Nord område (Spekter)
6.7 Bemanning og kompetanse
Fagforbundet mener Helse Nord har tatt opp mange momenter og utfordringer innenfor kapitelet
bemanning og kompetanse. Enkelte punkter er mere spesifikke og konkrete, både innenfor
problemstillinger og løsninger, mens andre punkter er noe vage. Fagforbundet ønsker derfor å bidra
til at dette temaet blir både mere konkret og tar opp flere problemstillinger som bør løses og belyses.
Primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten må samarbeide i langt større grad for å sikre seg at
flere velger helserelaterte utdanninger. Dette samarbeidet må blant annet styrkes nettopp fordi det
er ønskelig at langt flere pasienter enn i dag skal ivaretas av primærhelsetjenesten. Videre i
høringssvaret vil vi konsentrere oss om hva spesialisthelsetjenesten bør gripe fatt i. Det ligger til
grunn ett stort behov for samarbeid med primærhelsetjenesten/Spekter/kommunene/KS/med flere.
Helse Nord må knytte sterkere kontakt med utdanningsinstitusjonene.
-Mange ungdommer lytter på råd i fra lærere og rådgivere når de skal ta valg om retning i
videregående skole. Vi mener derfor at Helse Nord må presentere seg for elever så tidlig som i
ungdomsskolen. Elevene må få en innføring i hvilke muligheter som ligger i å velge helserelaterte og
andre relevante yrkesutdanninger innen spesialisthelsetjenesten.
-Helse Nord må forsikre seg om at rådgivere og lærere på alle utdanningsnivå gir en god og
oppdatert veiledning for videre skole og yrkesvalg
--- --Helse Nord må stille større krav til foretakene til å etterleve en god rutine på jobbglidning på alle
nivå i foretakene.
-I videregående skole må elevene få muligheten for å prøve ut sine valg gjennom relevante
hospiteringen.
-Helse Nord må øke antall lærlinger, spesielt kan nevnes lærlinger innen helsefag, men også innen
andre områder f.eks. merkantile retninger.
-Helse Nord må fortsette og utvikle den veilederkompetanse for helsefagarbeiderlærlinger som til nå
har vist seg å være vellykket.
-Studenter i praksis f.eks. innen sykepleiefaget må sikres gode veiledere i sykehusene. Det bør være
ordning for veiledere som gjør at de kjenner seg trygge i sin rolle. Veiledning er i stor grad ett eget
fag, og en må sikre seg at det er tilstrekkelig veilederkompetanse tilstede i foretakene. -Helse Nord
må medvirke til at studenter og elever som velger alternativer til heltidsstudier på
universitet/høgskoler i større grad fullfører og består. (Her tenkes på f.eks. desentralisert,
campus/samlingsbasert, praksiskandidater og ulike Y-veier) En god dialog med universitetene og
høgskolene er nødvendig for å lykkes her.

-Helse Nord må jobbe sammen med aktuelle universitet/høgskoler for å endre opptakskriterier for
sykepleiere som søker seg inn på spesialutdanninger. Relevant ansiennitet må telle like mye som
karakterer ved opptaket. Helseforetakene har stor mangel på kvalifisert personell, og må satse på
stabile og etablerte sykepleiere som også blir værende i foretakene etter endt utdanning.

Sykefravær
Det må fortsatt jobbes med for å få sykefraværet ned. Foretakene jobber med ulike løsninger for å
redusere sykefravær til under 7,5 %, og å holde korttidsfravær mindre enn 2 %, slik kravet er i
oppdragsdokument for 2018.
Fagforbundet vil påpeke at det er viktig å lære av hverandre på tvers av foretaksgruppene.
Helsefremmende turnuser, hele faste stillinger, avvikle innleie fra vikarbyrå og økt satsing på egne
kjente bemanningsressurser er en anbefaling vi gir.
6.4 Strategier for å styrke et likeverdig møte med helsetjenesten for den samiske befolkning.
6.4.1 Helse Nord vil styrke språk og kulturkompetanse hos helsepersonell.
Fagforbundet mener det er positivt at Helse Nord vil ha fokus på språk som viktig kompetanse. Vi
støtter at samisk språk og kulturforståelse hos eget helsepersonell må prioriteres. Like viktig som at
pasienten forstår helsepersonellet er at helsepersonell forstår pasienten. Helse Nord må sørge for at
det samiske perspektivet er tilstede når det skal rekrutteres personell, for å sikre seg at det innenfor
de aktuelle områder er språk og kulturkompetanse, men også kulturforståelse. Helse Nord må være
bevisste på hvordan språktolkning er organisert slik at det ikke oppstår misforståelser, for eksempel
innenfor amk/prehospitale tjenester hvor kommunikasjon foregår på telefon eller sambandsutstyr.
Det er et viktig bidrag for å ivareta den samiske befolkningen at Helse Nord vil «utrede organisering
og utvidelse av tolketjenesten på nord-, sør- og lulesamisk språk og gjøre tilbudet tilgjengelig i hele
foretaksgruppen»
6.6 Samhandling
IKT-løsninger er fremdeles utfordrende, det må være et mål at systemer samhandler med hverandre.
Det må stilles krav om en bedre elektronisk samhandling slik at dialogen mellom ulike tjenester enten
pr telefon eller i fysisk møte, evt. ordinær postgang blir bedre
Prehospitale tjenester
Gode løsninger med «hvite biler» (syketransportbiler) er så vidt nevnt på side 22 under prehospital
tjenester.
Fagforbundet vil spesielt trekke frem UNN som har valgt å ha et prosjekt med å organisere denne
tjenesten internt med egne ansatte. Ut fra resultater så langt i prosjektet kan man se at det er en
vellykket ordning å drive denne i egen regi slik de gjør det i UNN Tromsø’s nærområde med eget
personell, som har relevant kompetanse /erfaring med pasientkontakt.
Fagforbundet mener det er viktig å belyse at Helse Nord sitt område er størst i landareal, men har
den minste befolkningen. Det er mange sykehus i forhold til befolkningen forøvrig i landet. Området
strekker seg lengst opp til Svalbard og helt ned til Bindal i Nordland. Det benyttes både bil, båt og
luftambulanse for å bringe pasienten raskt frem til riktig nivå. Fagforbundet mener at den medisinske

og kirurgiske akuttberedskapen ikke kan bli noe dårligere enn den er i dag. Som ett minimum bør
beredskapen være slik det ble vedtatt av Helse Nord under behandling av den forrige Nasjonale helse
og sykehusplanen. Der beredskapen ble endret bør det på sikt gjøres en evaluering av om det har gitt
seg utslag for pasienter og om det har hatt betydning for å rekruttere og beholde personell.
Fagforbundet mener at offentlige tjenester skal drives i egen regi. Vi mener derfor at også
luftambulansetjeneste og båtambulansetjenseste både må eies og drives av det offentlige. Som ett
alternativ til det kommersielle private, kan også ideelle organisasjoner/stiftelser drive.

Våre sykehus
UNN er det minste universitetssykehuset i landet. I nordnorsk målestokk er det allikevel det største
helseforetaket, UNN skal gi høyt spesialiserte tjenester og må være ett et regionalt kraftsenter. Det
burde i planen ha vært beskrevet hvordan man kan forhindre at pasienter velger behandling utenfor
Helse Nords område, både hos private men også i det offentlige, og hvilke typer behandling man i
dag må ut av regionene for å få, men som en ser for seg kan etableres ved Universitetssykehuset.
Gjennom den medisinske og teknologiske utviklingen må det gis rom og muligheter for
«nybrottsarbeid» som følge av forskning, nye metoder med mere. UNN er også viktig aktør for å
utdanne personell som blir værende i landsdelen.
Helse Nord har renovert og eller bygd nye sykehus flere steder, og flere nybygg er underveis. Før vi
har nådd 2035 kan nesten alle sykehusene være nye, påbygd eller renovert. Dette er veldig positivt
for både pasienter og de ansatte. Fagforbundet mener at finansiering av bygg skal gjøres med egne
midler/låneopptak fra staten og ikke gjennom finansiell leasing eller offentlig privat samarbeid (OPS)
Det er etterhvert opparbeidet god kompetanse og mange er erfaringer blant mange ledere,
medarbeidere og hos tillitsvalgte/vernetjeneste. Dette er en kompetanse og kunnskap som Helse
Nord må ta bedre vare på. Det må læres av feil som er begått, og like mye må det læres av alt som
gikk slik det skulle.
7.2 Implementering
– type tiltak og betydning for arbeidet i Helse Nord Fagforbundet vil påpeke viktigheten av å ta med
medarbeiderne på råd i det teknologiske skifte/utviklingen. Mange ansatte vil få endret sitt arbeid og
ansvarsområde. Ett nært og godt samarbeid med utdanningsinstitusjonene for å tilpasse
utdanningen til ny teknologi er avgjørende for å sikre seg riktig og god kompetanse.
Det må sørges for at riktig finansiering/betaling/takster ligger til grunn hvis oppfølging/behandling av
pasienter endres, f.eks. fra fysisk oppmøte til telefonkonsultasjoner, hjemmesykehus mm.
Til sist vil vi nok en gang påpeke viktigheten av at ansatte tilbys hele fulle stillinger. Dette gjelder
selvsagt også lærlinger etter endt læretid. Arbeidet må legges til rette slik at det blir naturlig for
helsepersonell å tenke at noe annet enn hele fulle stillinger ikke er aktuelt å velge (med mindre helt
spesielle årsaker ligger til grunn, slik som f.eks. sykdom og tyngende omsorgsoppgaver)
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