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Høring - Helsetjenester for eldre. Plan for samhandling mellom Helse Nord 

og kommunehelsetjenesten 

 
Det vises til brev fra Legeforeningen datert 26. juni 2018. 
 

Helse Nord RHF har i samarbeid med kommunene utarbeidet en plan for hvordan 

samhandlingen om helsetjenesten til eldre kan bli bedre med utgangspunkt i gode pasientforløp 

og en helhetlig tilnærming. Det bes spesielt om en uttalelse i forhold til tidsplan, tiltak og 

beskrevne anbefalinger. 

Norsk overlegeforening (Of) har behandlet høringen på sitt styremøte 30. august 2018 og har 

følgende innspill: 

 

Of støtter intensjonen i forslaget som skal gi en bedre og mer helhetlig behandling til de eldre, 

men vi stiller spørsmål ved om tidsrammen er realistisk. Flere av tiltakene skal iverksettes med 

frist 1. januar 2019. Forslagene krever tiltak som kursing av helsepersonell og omorganisering 

av eksisterende avdelinger, blant annet med et tilbud om ortogeriatriske senger. Det er 

vanskelig å forestille seg at dette skal være på plass innen årsskiftet når det er mangel på ferdig 

utdannende geriatere i Helse Nord. 

 

Det er en kortfattet høring med flere konkrete tiltak, men det mangler i noen tilfeller en 

nærmere spesifisering av tiltakene. Et av tiltakene som foreslås er bruken av tverrfaglige team 

for mottak av skrøpelig eldre i sykehus. Her er det uklart om man mener tverrfaglig i 

betydningen flere typer spesialister eller tverrfaglig i betydningen flere typer yrkesgrupper. Det 

er videre uklart om man ser for seg at dette skal skje i Akuttmottaket eller påfølgende dag. 

Hvordan dette forslaget blir forstått, vil ha stor betydning for organiseringen av mottaket. 

 

Planen inneholder heller konkretiseringer av hvordan tiltakene skal finansieres.  Etter Ofs syn 

er det ikke realistisk at denne planen gjennomføres uten tilførsel av ressurser. Det er for tiden 

et stort press både i spesialisthelsetjenesten og allmennlegetjenesten. Mange sykehusavdelinger 

er for små og presset på å få ned liggetiden er ofte ikke den beste behandling av den 

skrøpelige, multimorbide pasienten. 

 

Allmennlegetjenesten overtar flere og flere oppgaver uten det følges av økte ressurser. Men 

den største utfordringen i Helse Nord er rekruttering og stabilisering av helsepersonell både i 

spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Spesielt er det en utfordring å rekruttere 

stabile og gode fastleger til kommunehelsetjenesten. Noe som er en forutsetning for å lykkes 

med denne planen. 



Of anbefaler derfor at man vektlegger dette spesielt i det videre arbeidet med å tilby gode 

helsetjenester til eldre i Helse Nord. 
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