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Innspill til Meld. St. 15 Leve hele livet - en kvalitetsreform for 
eldre 

Fellesorganisasjonen (FO) organiserer 28 000 barnevernspedagoger, 
sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Våre medlemmer jobber innenfor et 
bredt spekter av tjenester innen primær- og spesialisthelsetjenesten. 
 
 
FO synes meldingen fremstår oversiktlig og peker på flere konkrete tiltak som 
skal bidra til god eldreomsorg. Vi er enig i intensjonene i kvalitetsreformen for 
eldre og synes det er positiv at tjenestene i større grad skal tilrettelegges og 
tilpasses individuelt.  
 
Gjennomføring av reformen er i all hovedsak tenkt finansiert gjennom 
kommunenes frie midler. Meldingen legger ikke opp til at dette skal være en 
reform hvor kommunene tvinges til endring gjennom lovpålegg eller av nye 
bevilgninger. Det skal være kommunenes egen reform som de skal få støtte til å 
sette ut i livet. Kommuner som omstiller seg i tråd med reformen kan imidlertid 
forvente å bli belønnet med eventuelle nye øremerkede ordninger. Vi skulle 
gjerne visst hvilke øremerkede ordninger departementet ser for seg.  
 
I mange av landets kommuner er knapphet på ressurser en stor utfordring.  Vi 
savner derfor en mer tydelig beskrivelse av hvordan den enkelte kommune skal 
klare den praktiske gjennomføring og hvilken støtte de kan forvente å få. Vi 
savner også en plan for oppfølging av kommuner som ikke klarer å igangsette 
reformen i tråd med forutsetningene og angitt tidsplan.  
 
FO mener kommunene i større grad må organisere arbeidet gjennom 
tverrfaglige team som ivaretar brukernes behov for helhetlig helse- og 
sosialfaglig oppfølging. Dette gjelder både hjemmebaserte tjenester og tjenester 
til personer i institusjon. For eksempel oppsøkende virksomhet, kartlegging av 
behov og utøvende tjenester. Alle team må ha en person med ansvar for 
koordinering og oppfølging, tilsvarende funksjonen til koordinator for personer 
med individuell plan. Dette mener vi bør være ansatte med sosialfaglig 
kompetanse, som for eksempel sosionomer og vernepleiere.  
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FO er positiv til forslaget om å ha en samfunnskontakt. Samfunnskontakten er 
beskrevet som bindeledd og koordinator mellom tjeneste, pårørende, frivillige 
og nærmiljø. Vi mener også dette er en oppgave som bør legges til ansatte med 
sosialfaglig kompetanse med kunnskap om hvordan strukturer i samfunnet og 
sosiale betingelser påvirker den enkeltes levekår.  
 
FO synes det er veldig bra at pårørende som gruppe omtales spesielt, og at det 
vises til kommunens plikt til å vurdere pårørendes behov for oppfølging og 
veiledning.  
 
FO støtter forslag om å utvikle en egen opplæringspakke for kommunenes 
planlegging og gjennomføring av reformen. En slik opplæringspakke kan bidra 
til å sikre gode prosesser og en vellykket gjennomføring av reformen. FO er 
opptatt av at kommunene må styrke kompetansen i tjenestene gjennom å 
ansette flere ulike yrkesgrupper og legge til rette for kompetansehevende tiltak. 
I denne forbindelse vil vi vise til de positive erfaringene med ABC-opplæringen 
om aldring, helse og demens. 
 
FO mener meldingen ikke problematiserer spesielle utfordringene kommunene 
har, for eksempel knyttet til særlig ressurskrevende brukere. De skal også 
ivaretas individuelt og ha mulighet til å «leve hele livet». FO er bekymret for om 
kommunene klarer å ivareta dette. Levealderen øker også for brukere med 
store og omfattende hjelpebehov. Deres behov for tjenester øker med alderen, 
men kommunenes tilskudd opphører etter fylte 67 år. FO frykter at eldre som 
tilhører gruppen særlig ressurskrevende brukere får et dårligere tilbud enn øvrig 
befolkning etter fylte 67 år. Vi mener derfor at kommunene utgifter til denne 
gruppen må kompenseres ut fra brukernes behov, og ikke ut fra alder.  
 
Meldingen omtaler alternative arbeidsordninger som for eksempel langturnus. 
FO er positive til alternative løsninger som bidrar til bedre kontinuitet i tjenesten, 
men vil presisere at eventuelle unntak må gjøres i tråd med føringer gitt i 
arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrift. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 Sign.              Sign.  
Mimmi Kvisvik Veronica Cathrin Olufsen 
Forbundsleder  Rådgiver  

 
 

 
 


