
 

HØRING

PÅVIRKN

 
Vi viser til
angående
Forskrifte
som ble fr
Diakonhje
helsefagli
 
Diakonhje
  
 
Kap 6 Ko
helsetilst
 
Beskrivels
hvordan d
av å styrk
risikofakto
helse påv
helseforeb
flere profe
forebygge
vil derfor p
og arbeide
arbeidet s
sosialarbe
nettverksa
problemer
 
Charteret 
Ottawa i 1
forebygge
communit
mange pr
etablerte 
 
Når det gj
aktiviteter
forholder 
organisas
partnerska
seg frivillig
evne til å 

G AV FOR

NINGSFA

 brev fra H
e forskrift o
n er en op
remmet for
emmet høg
g anliggen

emmet høg

ommuner o
tand og på

sen av påv
den enkelte
ke kompeta
orer for hel
virkes så st
byggende 
esjoner. Sa
ende, beha
påpeke vik
et med ove
sykepleiefa
eiderprofes
arbeid og s
r. 

fra den fø
1986 WHO
ende og he
ty participa
rosjekter. I 
idealer og 

jelder frivill
r som ikke 
seg til loka

sjoner er sv
ap springe
ge og sivile
skape tilhø

RSKRIFT O

AKTORER

Helse- og o
om oversikt
pfølging av
r Stortinget
gskole takk
nde som vil

gskole har 

og fylkesk
åvirknings

virkningsfa
es helse på
ansen om s
lse. Når de
terkt av str
arbeid og 

amarbeid o
andlende o
ktigheten a
ersikt over 
aget utføre
sjonene ka
samfunnsa

rste intern
O, uttrykte i
elsefremme
ation, empo
sosialt arb
strategier.

lig sektor s
tilhører lan

alaktiviteter
vært viktig 
er ut av en 
e aktører p
ørighet, me

OM OVER

R (FOLKE

omsorgsde
t over hels
v folkehels
t som en d

ker for anle
l gi nye pe

valgt å kom

kommune
sfaktorer.

ktorer og r
åvirkes av 
strukturelle
et enkelte i
ukturelle å
arbeid me

og flerfaglig
og habilitere
av at ulike p

kommune
r, viser sam

an bidra me
arbeid for å

asjonale k
nteresse fo
ende arbei
owerment 
beid og i sa
.  

ser vi at de
ndsomfatte
r. Samarbe
i det foreb
visjon om 

på andre m
ening og re

RSIKT OV

EHELSEFO

epartement
setilstand o
seloven som
del av sam
edningen ti
dagogiske

mmentere 

rs arbeid 

risikofaktor
mange for

e forhold i s
ndivids- og

årsaksfakto
d oversikt 
g arbeid er
ende arbe
profesjone
enes helse
mhandling
ed arbeid o
å forebygge

onferanse
or lokalsam
d. Prinsipp
og owners
amfunnsar

et vokser fr
ende organ
eid med bå

byggende h
at offentlig

måter enn t
essursnettv

VER HEL

ORSKRIF

tet sendt 2
og påvirknin
m trer i kra
handlingsr
il å uttale o

e utfordring

utvalgte u

med overs

rer viser på
rhold. Vi vi
samfunnet
g utsattes-
orer, er det
over helse

r viktig båd
idet. Diako
r er med i 
arbeid.  Ve
sreformen 
overfor ind
e sosiale o

n om helse
mfunnet so
pene eller i
ship ble eta
beid spesi

ram et nytt 
nisasjoner 
åde nasjon
helsearbeid
ge myndigh
idligere ut 
verk. For å

SETILSTA

FTEN) 

1.12.11 om
ngsfaktore
aft 1. janua
reformen. 
oss om et v
ger.  

nderkapitte

sikt over 

å en god m
l påpeke v
t som påvir
og sårbar

t viktig at 
etilgang utf
de i det 
onhjemmet
både helse

ed siden av
hvordan 
ivid, grupp

og helseme

efremmend
om arena fo
idealene o
ablert og b
elt er dette

mangfold 
og som pr

nale og loka
d. Ideen om
heter bør k
fra organis

å få til dette

AND OG 

m høring 
er. 
ar 2012, og

viktig 

el. 

måte 
viktigheten 
rknings- og
re gruppers

føres av 

t Høgskole
earbeidet 
v det 

per, 
essige 

de arbeid i
or 

om 
rukt i 
e vel 

av lokale 
rimært 
ale frivillige
m 
knytte til 
sasjonenes
e kreves 

 

g 

g 
s 

e 

 

e 

s 



samarbeid
Her har b
sykepleier
frivillige, e
samhandl
 
Faglighet,
Overgang
mellom fa
relasjonen
lenger tils
skal begru
samarbeid
før dreier 
livssituasj
premisser
den faglig
 
 
Kap 9 Fy
 
Diakonhje
fylkeskom
tilnærming
I Høringsn
fylkeskom
påvirkning
inneholde
 
På Diakon
Livskvalite
eldre må f
rehabiliter
institusjon
oppstarte
 
Canada h
Norge. De
for eldre –
hjemmebo
psykiatrie
standard o
 
 
Diakonhje
hvordan e
å bedre fo

d med sivil
lant annet 
rutdanning
en kompeta
lingsreform

, nettverk o
gen fra hier
agfolk og kl
ne er at fag

strekkelig å
unnes. Lan
dsrelasjon 
slike relas
on på ege
r. Den vans

ge intensjon

lkeshelse

emmet høg
mmunens o
g som grun
notatet vise

mmunene: ”
gsfaktorer 
er forslag ti

nhjemmet 
et er høyt k
få en viktig
ring hjelpe
n. Vi er bek
n av Samh

har et helse
e har i flere
– et som?lø
oende, på 
n eller i en
og identifis

emmet høg
en skal kar
olkehelsen

le aktører, 
sosionomu

gen lang er
anse som 

men. 

og sivilt en
rarki til net
lienter/pas
glige regim

å vise til sin
ngt på vei m
mellom ”b

sjoner seg 
n hånd, ta 
skelig over
nen om å s

undersøk

gskole ser 
oppgaver i 
nnlag for o
er det til en
”Fylkeskom
for helse” –
l spørreskj

er et av vå
korrelert m
g plass i vå
r den eldre
kymret for 
handlingsre

e- og sosia
e år benytt
øst oppleg
langtidsav

n palliativ fa
serer ulike 

gskole ser 
rtlegge hels
. 

et samarb
utdanninge
rfaring med
bør kunne

gasjement
tverk skap

sienter/bruk
mers inneby
n utdannels
må profesj

brukeren”, 
om å sette
ansvar for

rsettbare te
sette folk i 

elsene 

det som vi
folkehelse

oversikter o
n rapport u
mmunens a
– utredning
jema for un

åre satsnin
med det å k
år satsning
e til å ivare
om de eldr
eformen. 

altjeneste t
et et intern
g som er  

vdelinger, v
ase. Inneb
omsorgsb

det som ve
setilstand o

beid som m
en, vernep
d nettverks
 tas enda m

t 
per som ne
kere. Et vik
ygde autor
se eller for
onsutøver
‘ ”pasiente

e mottakere
r seg selv 
ermen emp
stand til å 

iktig at en 
earbeidet fo
over helset
utarbeidet a
ansvar for 
gsrapport 
nge og vok

gsområde
kunne ivare
 på Folkeh

eta sin egen
res behov 

ilbud som 
nasjonalt, o
tilpasset e
ved akutt s
ygde kvalit

behov og b

erdifullt at 
og behersk

må anta an
pleierutdan
sarbeid og 
mer i bruk 

vnt ovenfo
ktig elemen
ritet endrer
rmelle posi
ren nå ta d
en” eller ”kl
en i stand 
eller mestr
powermen
mestre eg

i samsvar 
orsøker å f
tilstand og 
av represe
oversikt ov
2010-2011
ksne. 

r helsetjen
eta dagligliv
helsearbeid
nomsorg o
vil bli prior

har mange
omfattende
ldre som e

sykehusop
tetsindikat
ehandling.

våre stude
ke ulike på

dre former
ningen og 
samarbeid
i 

or nye relas
nt i disse n
r karakter. 
isjon når fa
el i en akti
ienten”. Of
til å håndte
re eget liv 
nt uttrykker
get liv på e

med lov om
få en stand
påvirkning

entanter for
ver helseti
1. Rapporte

nester til eld
vets aktivit
d. Habiliter
og å funger
ritert tilstre

e paraller m
e kartleggin
enten er  
phold, inne
orer sikrer
. 

enter blir kj
åvirkningsfa

2

r enn før. 

d med 

sjoner 
nye 

Det er ikke
aglig virke 
v 
ftere enn 
ere egen 
på egne 
r nettopp 
gen hånd. 

m 
dardisert 
gsfaktorer. 
r 
lstand og 
en 

dre. 
teter. De 
ring og 
re utenfor 
kkelig i 

med 
ngstilbud 

en 
r en god 

ent med 
aktorer for 

 

2 
 

e 

 

 



 
Helseund
velvære o
utdanning
 
 
 
Vennlig h
 
 
 
Liv Thorh
Instituttled
 
 
 
21.03.201

ersøkelser
og livskvalit
ger ser som

ilsen     

ild Undheim
der            

 

12 

r som kan 
tet vil ivare

m sentrale 

m(sign.)    
  

         

fange opp
eta et helhe
i engasjem

                

            

 nøkkelord
etlig menn

mentet for m

                
 

d som trivs
eskesyn. V
menneske

   Liv Werg
   professo

el, trygghe
Verdier som
t.  

geland Sør
or              

3

et, åndelig 
m vi i våre 

rbye(sign) 
    

 

3 
 


