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Brukerutvalget i Helgelandssykehuset viser til høringsbrev datert 18.06.18 vedrørende helsetjenester 

for eldre- Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten. 

Det bes spesielt om tilbakemelding på anbefalinger og tiltak og tidsrammen for dette. 

Planen tar spesielt for seg samhandling rundt skrøpelige eldre, og hovedmål er som følger: 

Helhetlige pasientforløp og god samhandling i alle ledd. 

Bedre helsetjenester ved å styrke kompetansen i kommunen og spesialisthelsetjenesten. 

Forebygging. 

 

Brukerutvalget ser positivt på tiltak som kan bidra til å gi de skrøpelige eldre helsetjenester av god 

kvalitet i tilstrekkelig omfang og for alle grupper. 

Vi er klar over at overordnet samarbeidsorgan mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten finnes, 

men stiller spørsmål om det ikke burde finnes et samarbeidsorgan på et lavere nivå mellom de tre 

samarbeidspartnerne, en arena der felles utfordringer diskuteres og løses. 

Samarbeidsreformen skulle bidra til et mer forpliktende samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten 

og kommunen, men vi er usikre på om dette er oppnådd. 

Slik vi leser planen er samarbeid og kommunikasjon tilbakevendende utfordringer. Som brukere er vi 

opptatt av at helsepersonell fra spesialisthelsetjenesten og kommunen har god kjennskap til 

hverandres felt slik at sikkerheten til brukeren og kvaliteten på tjenestene blir ivaretatt ved inn og 

utskriving sykehus- kommune. 

Anbefalt tiltak for hovedmål 1. 

Tiltak for kommunen: 

Kulepunkt 1. Fastlegen må, i stedet for bør 

Kulepunkt 2. Fastlegen må, i stedet for bør 

Tiltak for spesialisthelsetjenesten: 
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Kulepunkt 4. 

Vi stusser på hvorfor det står bør etablere når det samtidig er satt en frist til gjennomføring. 

Kulepunkt 5. 

Også på dette punkt bør det settes en tidsfrist. 

 

 

Brukerutvalget syns det er positivt at det skal sikres geriatrisk kompetanse i alle helseforetak i Helse 

Nord, og erkjenner viktigheten av å styrke rekruttering til fagområdet. Det er også positivt at det 

fokuseres på legemiddelsamstemming for kvaliteten og sikkerheten for pasientene 

Anbefalt tiltak for hovedmål 2 

Felles tiltak for kommune og spesialisthelsetjenesten 

Kulepunkt 1. 

Viser til pkt. 3,2 Urbefolkningen- særskilte hensyn. 

Veiledningsheftet må tas i bruk i hele Helse Nord, ikke bare i Finnmark. 

Kulepunkt 5. 

Her må det satses spesielt på de utviklingshemmede pasientene. De har ofte mange diagnoser i 

tillegg til utviklingshemmingen, noe som kan gjøre oppfølgingen vanskelig. I tillegg utvikler de ofte 

demens tidligere enn andre. 

 

 

Med tanke på at mennesker skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, er det betenkelig at både 

sykehus og kommuner mangler kompetanse, verktøy, rutiner og ressurser til å gjennomføre 

sekundærforebyggende tiltak. I tråd med utviklingen framover mener vi at det må satses på 

forebygging av både psykisk og fysisk karakter, og andre tiltak som muliggjør at pasienten kan bo 

lengre hjemme. 

Anbefalt tiltak for hovedmål 3 

Alle tiltak som beskrevet støttes, men begrepet optimal bruk av legemidler syns vi er lite forklarende. 

 

For Brukerutvalget 

Anne Lise Brygfjeld     Per Hanssen 

Leder       Nestleder 

 


