Journalført i Public 360°

Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 23.02.2022
Saksnr:

6/22

Sakstype: Orientering
Saksid:
21/01573-2

Saksbehandler: Jørn Evert Jacobsen

Nytt navn og mandat for Nasjonal kompetansetjeneste for aldring
og helse
Vedlegg:
20220101-mandat-nasjonalt-senter-for-aldring-og-helse
Hensikten med saken:
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har blitt til Nasjonalt senter for aldring
og helse. Senteret har også fått nytt mandat som inneholder en helhetlig tilnærming til
og bred forståelse av aldring og helse. Tjenesten retter seg mot både primær- og
spesialisthelsetjenesten, helsepersonell, pasienter og pårørende.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Tønsberg, 16. februar 2022
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Journalført i Public 360°

Faktagrunnlag:
Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse har i 25 år bidratt til å gjøre helse- og
omsorgstilbudet bedre for eldre i hele Norge. Det være seg innen fagfeltene demens,
psykisk helse, utviklingshemning eller funksjonshemning.
I de siste 5 årene har det vært en prosess i regi av Helse og Omsorgsdepartementet
knyttet til nasjonal kompetansetjeneste. For Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og
helse kulminerte denne prosessen i statsbudsjettet 2022:
««Nasjonalt senter for aldring og helse ble etablert i 1997 og foreslås avviklet som
kompetansetjeneste fra 2022, men videreført som Nasjonalt senter for aldring og helse
underlagt Helse Sør-Øst RHF. Tjenesten retter seg mot både primær- og
spesialisthelsetjenesten, helsepersonell, pasienter og pårørende. Det nasjonale senteret
skal bygge videre på og videreutvikle oppgaver knyttet til forskning, kunnskaps- og
kompetanseutvikling og kompetansespredning om aldring og eldrehelse, innenfor
områdene demens, normal aldring og aldringsprosesser, fysisk og psykisk helse, sykdom
og funksjonsevne ved aldring, folkehelse og forebygging med betydning for aldring og
utviklingshemning. Helse Sør-Øst RHF har ansvar for å etablere senteret innenfor
rammen av midlene til nasjonale kompetansetjenester mv.»
Med nytt navn, «Nasjonalt senter for aldring og helse», fulgte også et nytt mandat for
senteret. (se vedlegg) Andelen eldre i samfunnet øker. Senteret skal nå jobbe mer i tråd
med dagens virkelighet. Mandatet utvides, slik at fokus blir på hele det eldre mennesket,
med deres sammensatte behov. Målet er fortsatt at praksisnær forskning skal gi
beslutningstakere, premissleverandører og helse- og omsorgspersonell den mest
oppdaterte kunnskapen til å kunne planlegge for og arbeide i helse- og
omsorgstjenestene framover.
Vurdering:
Nasjonalt senter for aldring og helse har en helhetlig tilnærming til aldring og helse, som
inkluderer arbeid med å fremme helse, forebygge sykdom og gi forutsetninger for å leve
med sykdom. Flere eldre har behov for helseoppfølging og omsorgstjenester.
Tiden med sykdom og funksjonssvikt må være kortest mulig. Det er derfor essensielt
med et senter som tar slagordet, «Aldring og helse – fra kunnskap til praksis», inn i en
praktisk hverdag.
Senteret er definert i statsbudsjettet, men de endelige rammene for å operasjonalisere
satsingen er ikke ferdigstilt. Det er en oppgave SiV HF og Helse Sørøst ser på sammen
med HoD og de øvrige RHFene. Det vil bli gitt en presentasjon av senteret i styremøtet.
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