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Pressen i Nord-Trøndelag
Uttalelse fra Eldrerådskonferansen 2010 for kommunale eldreråd i Nord -Trøndelag
Representanter fra både kommunale eldreråd i Nord-Trøndelag, NPF Nord-Trøndelag,
Eldrerådene i Sør-Trøndelag var samlet til Eldrerådskonferanse på Stiklestad, Verdal
kommune, 19. og 20. mai 2010.
Følgende uttalelser ble enstemmig vedtatt:
Postadr : Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Besøksadr : Seilmakergt. 2, Steinkjer
Org.nr. 938 967 091

Telefon : 74 11 10 00
Telefax : 74 11 10 51
E-post : postmottak@ntfk.no
Hjemmeside : www.ntfk.no

Kvalitet, tryctghet og respekt innen spesialisthelsetienesten?
Eldrerådene er klar over at endringer må til for å følge opp utfordringene innen
befolkningsstrukturen, endringer i sykdomsbilde med nye sykdommer, osv.
Samhandlingsreformen og stresset økonomi er blant annet et insitament som kommer
inn i problemstillingen. Samhandling mellom alle ledd er viktig, men det blir et
spenningsfelt mellom de enkelte kommuners mulighet og myndighet, sett opp mot de
krav og forventninger reformen medfører.
Dersom bosettingsmønsteret i hele landet skal opprettholdes, som er et uttalt mål for
sentrale og lokale myndigheter, må helseforetakene følge de visjoner de selv har
skissert: Kvalitet, trygghet og respekt.
Menneskeverd og likestilling må stå i høysetet - ikke økonomi. Det økonomiske aspektet
må helseforetaket, om mulig, ta med de bevilgende myndigheter.
Den uro i befolkningen som dette strategidokumentet har medført, må helseforetaket ta
innover seg. Det er lansert i ulike forslag som:
• Nedlegging av rehabiliteringsplasser
• Trussel om nedlegging av akuttberedskap
• Omgjøring av fødeklinikk til fødestue
• Pasienttransport osv.
Etter eldrerådenes syn må helseforetaket også se på egen logistikk både i forhold til
pasienters ventelister /ventetider, oppmøte, utskriving, osv.. Samtidig må det fokuseres
på effektiviteten hos enkelte faggrupper. Fagfolkene må utføre det de er utdanna til i alle
ledd. Forebygging må settes i fokus.

Den foreslåtte omstruktureringen må ha som utgangspunkt å opprettholde dagens tilbud.
Kommunene må settes i stand til å ivareta sine nye forpliktelser før ansvaret overføres.
Knapphetsfaktoren av ansatte i helsesektoren er sterkt fokusert, og med rette. Stadig
flere blir tildelt nye oppgaver knyttet til rusomsorg, psykiatri og i pleie og omsorg. Denne
utviklingen vil trolig forsterkes ved innføringen av Samhandlingsreformen. Det trengs
bevisst rekrutteringsarbeid og ikke minst gode opplæringsprogram på arbeidsplassene
for å øke kompetansen.
Men samtidig må helseforetaket, i samarbeid med kommunene, legge større fokus på
forebyggende arbeid i arbeidsmiljøsammenheng, så vel som hos den enkelte innbygger.
Eldrerådene i Nord-Trøndelag ønsker at:
Nord-Trøndelag MÅ ha fødeavdeling ved begge sykehusene
Nord-Trøndelag MÅ ha et bredt spekter av akuttfunksjoner ved begge sykehusene
Nord-Trøndelag MÅ ha barneavdeling
Ambulansetilbudet (tjenesten) må styrkes
Ved omlegging av ulike strategier må det kunngjøres tall som viser hva som spares i
de ulike helseforetak
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Demokrati /brukermedvirkning
Medbestemmelse er en viktig faktor i det norske samfunn, og slik bør det også være
innen helsetjenestene/helseforetakene.
Fagpersonell mener det må være "en hellig treenighet" i beslutningsprosessene;
1. Brukerne
2. De kommunale tjenesteyterne
3. De statlige tjenesteyterne
Pr i dag er ikke brukerne tilstrekkelig representert. Uten brukermedvirkning vil
beslutningene som fattes mangle viktige elementer for å ta de riktige avgjørelser.
Eldrerådene i Nord-Trøndelag mener at brukerorganisasjoner og brukerutvalg må være
representert i de fora der beslutningene fattes.
Bestillingstransport i Nord -Trøndelag
Nord-Trøndelag fylkeskommune jobber med nytt servicetransportsystem i fylket.
Systemet er under utvikling og en har sett klare forbedringer allerede.
En er klar over at det tar tid å få til en optimal løsning over hele fylket samtidig.
Eldrerådene i Nord-Trøndelag støtter fullt ut det arbeidet som gjøres.

Med hilsen

Eldrerådet i Nord-Trøndelag
Hildur Fallmyr
leder
(sign)
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NRK
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