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Innspill til høring NOU 2017:16 På liv og død 

FO er fagforening og profesjonsforbund for nærmere 28 000 barnevernspedagoger, 

sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Våre medlemmer arbeider med velferdstjenester 

innenfor mange ulike fagområder og tjenester, blant annet i spesialisthelsetjenesten og 

kommunale helse - og omsorgstjenester. FO har egen faggruppe for sosialt arbeid i somatiske 

sykehus.  

 
FO synes det er positivt at NOU’en På liv og død vurderer status for 
palliasjonsfeltet i Norge og gir anbefalinger og foreslår tiltak for å styrke 
fagområdet.  
 
FO støtter utvalgets forslag til tiltak og beskrivelser av forhold som bør styrkes.  
Anbefalingene bør synliggjøres i revidering av nasjonalt handlingsprogram. Vi 
vil særlig understreke viktigheten av at utvalget anbefaler å styrke sosialfaglig 
kompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester. Det forsvinner litt i 
rapporten og fremheves ikke spesielt i sammendraget.  
 
Sosialfaglig kompetanse i helse- og omsorgstjenester 
Utvalget understreker behovet for sosialfaglig kompetanse i kommunale helse- 
og omsorgstjenester, og er generelt opptatt av å styrke tverrfaglig tilnærming og 
tverrfaglige palliative team på ulike nivåer. Dette synes FO er positivt.  
 
Vi vil også vise til behov for å sosialfaglig kompetanse og sosionomer i 
oppfølgingsteam for alvorlig syke i kommunen, evt. til lindrende enheter i 
kommunen. Dette er en videreføring av anbefalingen i Nasjonalt 
handlingsprogram for palliasjon i Kreftomsorgen, men anbefalinger vi dessverre 
ikke ser konsekvent gjennomført i praksis. FO mener det er positivt at utvalget 
nå ser dette behovet og understreker at det å styrke tverrfaglighet og 
sosialfaglig kompetanse er viktig.  
 
Sosialt arbeid bygger på et helhetlig og utviklingsorientert menneskesyn med 
grunnleggende tro på menneskers iboende ressurser. Sosialt arbeid tar 
utgangspunkt i at utforming av velferdsordninger og samfunnsutvikling virker inn 
på enkeltindividers og befolkningens muligheter for mestring. Sosialt arbeid skal 
bidra til motivasjon og mobilisering av ressurser hos enkeltpersoner, familier, 
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grupper og lokalsamfunn. Sosialarbeidere i lindrende behandling og palliasjon 
har særlig kompetanse i kommunikasjon, familiearbeid, sorg og krisearbeid, 
samt kunnskap om sosiale og økonomiske rettigheter og muligheter for 
pasienter og pårørende når de lever med sykdom og etter dødsfall. Sosialt 
arbeid tar utgangspunkt i pasientens opplevelse av situasjonen og arbeider for 
å fremme sosial livskvalitet i en tid preget av sykdom, og vektlegger dette også i 
møte med pårørende og etterlatte. 
 
Sammensetning av tverrfaglig palliativt team 
Utvalget vektlegger at et grunnleggende prinsipp for sammensetning av 
tverrfaglig kompetanse og team må tilpasses pasientens behov, og at det skal 
være en bred tverrfaglig tilnærming til pasienten. FO er enig i at må være et 
viktig utgangspunkt for sammensetning av kompetanse i team. I rapporten listes 
det blant annet opp ulik kompetanse som bør knyttes til palliative team, og at 
brukeres behov er viktig for kompetansesammensetningen. Personer med 
psykisk utviklingshemning kan for eksempel også være aktuell målgruppe for 
palliasjon og lindrende behandling både i spesialisthelsetjenesten og 
kommunale tjenester. I så fall vil det være naturlig å knytte til seg 
vernepleiefagligkompetanse, da vernepleiere har særlig kompetanse på 
tjenester til personer med utviklingshemning og andre med kognitive 
funksjonsnedsettelser.  
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