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

Allmennlegeforeningens (AF) Høring vedrørende plan for bedre samhandling for eldre.
Denne rapporten er faglig god og oppfyller sitt mandat på en forbilledlig måte. Den er lettlest
og har 52 referanser som er relevante
Når det gjelder de tre hovedmålene som er
1 Helhetlig pasientforløp og samhandling har gruppen klokelig tatt utgangspunkt i Chronic
CARE model og foreslår tiltak i tråd med denne Det blir spesifikt pekt på tre arenaer der
tiltak bør iverksettes; tiltak for kommuner/fastleger, tiltak for spesialisthelsetjenesten og felles
tiltak. AF sier seg enig i at alle tiltakene vil bedre eldres livskvalitet og potensiell livslengde
2 Styrke kompetanse i kommune og spesialisthelsetjeneste. Her vurderer man felles tiltak for
kommune og spesialisthelsetjenesten sammen og deretter tiltak for spesialisthelsetjenesten.
Her er fastlegeperspektivet utelatt noe som peker på at gruppen ikke har forståelse for
fastlegenes spesielle situasjon med i all hovedsak næringsdrift der kompetansehevning ikke
kan diskuteres uten at dette har med seg en diskusjon av rammebetingelser.
2 Forebyggingstiltak er basert på tiltak som har vist i evidensbasert forskning å fremme eldres
helse og AF stiller seg bak de foreslåtte tiltak. Her deler gruppen også opp tiltak for kommune
og fastlege samt felles tiltak for kommune og spesialisthelsetjenesten.
Det som går igjen i rapporten er at fastlegeperspektivet er dårlig belyst. Hverken i
prosjektgruppen på seks medlemmer eller i styringsgruppen på ti medlemmer er fastlegene
representert. Det vi også vil påpeke i fra vårt ståsted i AF er at rapporten ikke belyser
kostnadene for disse tiltakene. Kost/ nytte perspektivet burde etter vårt syn vært en naturlig
del av en slik rapport om de gode forslagene skal kunne implementeres.
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