
SAKO- konferanse
Tirsdag 13. oktober 2020 

Av Oddbjørn Olsen 

SAKO – samarbeidet 

Sako-samarbeidet består av følgende forbund:  Pensjonistforbundet, 
Postpensjonistene, Fagforbundet, Statens Vegvesens pensjonistforbund, 
Telepensjonistenes landsforbund, Politiets Pensjonistforbund og kontaktutvalget 
LO-stat. 

Tirsdag 13. oktober innkalte Pensjonistforbundet til en konferanse som på grunn 
av Corona-pandemien ble avholdt på videolink via Microsoft Teams. 

Program: 

1) Åpning
2) Statsbudsjettet 2021
3) Rapport om dem kommunale helse- og omsorgstjenesten etter

koronapandemien

Åpning 

 

Han orienterte om sakslisten som det ikke var noen merknader til. 
Jernbanepensjonistenes forbund var de eneste som ikke var til stede. Fra Politiets 
Pensjonistforbund deltok foruten forbundsformannen, Bjørn Egeli, Magne Rustad, 
Marta Kalland, Kjell Fagerli og Oddbjørn Olsen 

Forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet ønsket rundt 70 
deltakere velkommen til konferansen.  
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Jan Davidsen ønsket seg flere medlemmer og organisasjoner i Sako-samarbeidet 
slik at man kan forvente seg bedre uttelling på pensjonistsamarbeidet både på 
nasjonalt plan, men også på Fylkesnivå og i den enkelte kommune.  Dette gjelder 
ikke minst under statsbudsjettene, men også på andre viktige områder. 

I disse tider ser vi konsekvensene av at vi som pensjonister burde vært sterkere 
organisert både fra det store flertallet av oss som stort sett klarer oss selv hver 
eneste bidige dag, men særlig fra  dem som trenger et talerør som står opp for 
deres interesser og ikke minst for deres rettigheter og som på den måten sørger for 
at alle de skattepenger vi betaler inn de gjenspeiler seg i de løsninger som vi som 
generasjon ser som hensiktsmessige. 

Det er jo slik at det foregår prosesser hele tiden og der regjeringen ikke minst 
prøver gjennom det å ha ambisjoner om å lage et aldersvennlig samfunn.  Det ene 
er selvfølgelig å holde søkelys på det vi som Sako-forbund er opptatt av, nemlig å få 
bukt med alt som lukter av aldersdiskriminering.   I tillegg til aldersdiskriminering 
vet vi at det er en rekke saker som må endres hvis vi skal få et samfunn hvor vi 
fortsatt kan leve omtrent som vi har gjort hele livet, også den dagen vi ser at det 
kreves en bedre tilretteleggelse.  

Det arbeides med flere oppgaver fremover.  Statsbudsjettet er viktig og rammene 
som regjeringen legger opp til, og det som er gjort, både som en oppfølgning av 
trygdeoppgjøret, og som en følge av dette vil det bli tatt kontakt med 
opposisjonen. 

Nå vet vi hvordan regjeringen tenker, og vi vet også at dette er en mindretalls-
regjering, så mulighetene til påvirkning er relativt stor.  I første rekke er det 
samarbeid inn mot Fremskrittspartiet som er mest hensiktsmessig.  Det er de som 
er støtteparti inn mot regjeringen, som sitter i forhandlinger, og det man da i 
felleskap blir enige om vil da ha flertall i Stortinget. Derfor er denne kontakten 
nødvendig for å se om det er mulig å få til endringer for pensjonistene. 

Det jobbes inn mot Stortinget i første rekke, for å se om det er mulig å gjøre noe 
med trygdeoppgjøret. Dette på grunn av flere perspektiver, bl.a. at vi har hatt 5 av 
6 trygdeoppgjør med negativ kjøpekraftutvikling. 

Det jobbes inn mot valget neste år for å styrke vår medbestemmelse og for å få 
flere ressurser til rådighet for å strukturere og ikke minst øke frivillighetsarbeidet. 

Andre saker det jobbes med er styrking av eldrerådene 
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Statsbudsjettet 2021 

Harald Olimb Norman åpnet med å be deltakerne smile litt, for når han begynte på sin 
forelesning om statsbudsjettet var det ikke mye å smile til. 

Han presiserte at han ikke kom til å gå dypt inn i budsjettet, men kun overfladisk. 

Statsbudsjettet var lagt frem av en mindretallsregjering så forslaget var ikke endelig.  
Siv Jensen har alle muligheter til å påvirke dette.  Pensjonistforbundet er i dialog med 
alle opposisjonspartiene, mest med Fremskrittspartiet da disse har den største 
påvirkningsmuligheten. 

Iflg. Finansminister Jan Tore Sanner så er dette et spesielt budsjett på grunn av 
koronasituasjonen.   

Norman åpnet med en del gladmeldinger med bevilgninger til en del tiltak.  Her nevnes 
bl.a.    

- Prosjekt til Tone får 2,7 millioner ekstra i 2020 til MAS
- Prosjekt til Unn får 1,8 millioner ekstra til opplæring av eldre på data
- Fellesprosjektet Pf/Seniornett får 6 millioner i 2020 til datastuer
- Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner videreføres i 2021 med 14,5

millioner.
- Tilskudd til bekymringstelefonen videreføres i 2021 med 400.000 kroner

Overskrifter det er reagert på er: 

- Merkelig justering av prisanslag for 2020
- Skumle anslag for pris og lønn i 2021
- Svært lite tillitsvekkende når det gjelder sykehjem og omsorgsplasser
- Manglende strategi på skolering av eldre på data.

Selv om seniornett har fått 6 millioner kroner så deler man dette på 200.000 analoge 
eldre så blir det ikke mye på hver. 

Les….. 
Nok et tapsår for pensjonistene 
Sakset fra Pensjonistforbundets hjemmeside 

Trykk på bildet for å lese Harald Olimb Norman 
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Pensjonistforbundet vil i nærmeste fremtid delta i en del høringer i forbindelse med 
statsbudsjettet.  Dette dreier seg om:  

Finans:         Prisvekst 2020 og formueskatt,  
Arbeid:   Trygdeoppgjøret 2020 og anslag 2021, 
Helse:      Sykehjem og egenandelstak,  
Kommunal:  Kommuneøkonomi, spaserstokk og 
Kultur:  Spaserstokk, momskompensasjon. 

Når det gjelder landets pensjonister så går de nok et år i møte med mindre penger å 
leve for.  Det kan bli det verste økonomiske året siden pensjonsreformen ble innført – 
og kjøpekraften kan bli svekket med hele 2 prosent. 

Regjeringen har senket anslaget for prisvekst til 1,1% for 2020 og dette medfører at 
den sittende regjering kan si at pensjonsveksten i 2020 blir positiv.  Med dette mener 
regjeringen at vi fikk et positivt trygdeoppgjør. Prisanslaget ble skrudd ned for at 
avstanden mellom pris og lønn skulle bli så stor at også pensjonistene gikk i pluss i år.  
Dette mener Norman er frekt, veldig frekt, fordi SSB opererer med en prisvekst på     
1,5 % mens Norges bank opererer med 1,6 %.  Begge kunngjorde dette i begynnelsen 
av oktober. 

Tar vi utgangspunkt i disse tallene så er pensjonistene på en negativ side i forhold til 
prisvekst for 2020.  Anslagene for 2021 er en økning av pensjonene med MINUS - 2- to 
%. 

Pensjonistforbundet hadde et krav til budsjettet om bedre munnhelse og 
tannbehandling for eldre.  Dette finnes ikke i statsbudsjettet hvis det da ikke finnes i 
noen innskutte bisetninger. 

Når det gjelder sykehjemsplasser var det antydet 2000 nye plasser.  Det blir derfor en 
svekkelse når det ser ut for å kun bli 500 nye plasser og 500 renoverte plasser. 

Dobbeltrom fortsetter på tross av Cocid-19!  Her snakkes det varmt om at de eldre skal 
få en rabatt hvis man bor 2 på et rom.  Dette er å spille russisk rulett. 

Pensjonistforbundet vil i helsekomiteen kreve at hotellrom tas i bruk der hvor 
dobbeltrom pr. dato brukes.  Videre vil det kreves en smittegjennomgang av alle 
sykehjem umiddelbart for å klarlegge situasjonen på området.  

Pensjonistforbundet ser positivt på at egenandelstak 1 og 2 slås sammen.  Imidlertid er 
innretningen slik at ikke alle vil få en bedre ordning.  Mange vil tape på omleggingen.  
En ordning som tilsier at alle kommer positivt ut vil komme på en merkostnad på 350 
millioner kroner.  Pensjonistforbundet vil foreslå at formueskattreduksjonen krympes 
for å dekke dette 
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Det ligger heller ikke forslag om å øke pensjonen for minstepensjonistene. 

Rapport om kommunal helsetjeneste etter koronaen 

Les…. 
Rapport:  Den kommunale helse- og omsorgstjenesten etter koronaen 

Pensjonistforbundet:   Publisert 23. september 2020 – av Anders Rasch 

- Et virus har i løpet av noen få måneder vist at omsorg og velferd er grunnleggende for
all annen virksomhet i samfunnet. Mer enn noen gang tidligere har vi fått illustrert at alt
annet risikerer å stoppe opp, om ikke dette er på plass, sier Steinar Barstad.

Han har utarbeidet rapporten «Den kommunale helse- og omsorgstjenesten etter 
koronaen»  etter oppdrag fra Pensjonistforbundet, jfr. vedtak i sentralstyret 23.04 2020. 

Forfatteren av rapporten har jobbet 20 år som helse- og sosialsjef og 20 år i helse- og 
omsorgsdepartementet. 

- Jeg startet med rapporten umiddelbart etter sentralstyrevedtaket i april. Det har stort
sett handlet om å følge med. Hensikten var å belyse problemstillinger som er kommet
frem underveis, sier Barstad.

Rapporten er laget med sikte på videre behandling i landsstyremøtet høsten 2020. 

Den er en delrapport om de kommunale helse- og omsorgstjenestene, basert på erfaringer 
fra de første månedene med koronapandemien. 

Lite forskning så langt 

Mange av de problemstillingene som reises er best egnet for videre analyse og 
forskning.  

- Det er foreløpig lite forskningsresultater å bygge på. Utfordringsbildet som tegnes er
derfor i hovedsak basert på min kunnskap om sektoren, fagartikler og uttalelser fra
brukere, ansatte og ledere som har stått midt oppe i det hele. Det må derfor tas
betydelige forbehold, opplyser Barstad.

Arbeidet med rapporten ble avsluttet i midten av august. 

Trykk på bildet for å lese 

Steinar Barstad 
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- Det er stor usikkerhet om hvordan pandemien vil utvikle seg videre. Mange nye
problemstillinger kan derfor oppstå, og noen kan etter hvert bli uaktuelle.

Sju temaer 

Rapporten består av sju separate artikler som belyser ulike problemstillinger, som å ha 
reservekapasitet og noe på lager, alder og prioritering, arkitektur og smittevern, 
tjenesteorganisering, manglende forskning, utilsiktede konsekvenser av koronatiltakene 
og usikkerheten som møter oss i månedene som kommer.  

Artiklene avsluttes med noen innspill til tiltak, og er ment å invitere Pensjonistforbundet 
til en prosess for å utarbeide ytterligere forslag til løsninger. 

BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT 

Denne rapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Pensjonistforbundet, jf vedtak i 
sentralstyret 23.04 2020: Helse- og omsorgstjenester – erfaringer og konsekvenser av 
korona-pandemien. Sentralstyret peker på at alders- og uførepensjonistene rammes 
spesielt hardt av korona-pandemien av to hovedgrunner:  

• Eldre personer og personer med svekket helse er kraftig overrepresentert blant
pasientene som rammes av alvorlig sykdom og død

• Helse- og omsorgstjenestene - som eldre og uføre er de største brukerne av - blir
utsatt for et langt sterkere press enn i normale situasjoner

«REDUNANS» I ALT VI GJØR – RESERVEKAPASITET OG 
BEREDSKAPSLAGER 

En av de mest slående erfaringene er at koronapandemien i starten avslørte mangel på 
kapasitet, utstyr og forbruksvarer for smittevern, og at vi plutselig sto overfor en 
mangelsituasjon både internasjonalt og i eget land vi ikke hadde forberedt oss godt nok 
på.  

Fordelingsproblemer og nye løsninger 

Knappheten på smittevernutstyr fikk Helsedirektoratet til å vedta en fordelingsmodell 
som gikk ut på at helseforetakene, altså sykehusene, skulle få 70 prosent av utstyret, at 
kommunene skulle få 20 prosent og at 10 prosent skulle gå til et reservelager nasjonalt. 

Til VG 24.mars 2020 uttalte Gro Harlem Brundtland at de aller fleste landene har 
unnlatt å følge opp de nødvendige forberedelser og beredskap, for å kunne håndtere 
globale utbrudd og pandemier – til tross for klare advarsler fra WHO og andre sentrale 
institusjoner og kompetente fagmiljøer:  

«Det er dessverre ingen tvil om at det vi opplever er en varslet katastrofe» 
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ANGREP PÅ ELDRES RETTIGHETER 

Koronapandemien reiste de første månedene flere problemstillinger knyttet til 
prioritering der eldres rettigheter kunne bli satt til side:  

• Det ble gjort forsøk på å sette aldersgrense eller innføre alder som
prioriteringskriterium for behandling

• Det ble åpnet for tilsidesettelse av vedtaksfattede rettigheter og lovbestemte
tjenestetilbud, ikke bare av smittevernhensyn, men også som en del av prioriteringen
i helse- og omsorgstjenesten

• Retten til spesialisthelsetjeneste og behandling i sykehus for beboere i sykehjem ble
problematisert

SMITTSOMME SYKEHJEM 

Smittevern i sykehjem drives etter forskrift om smittevern i helsetjenesten, med 
bestemmelser om organisering og overvåking og krav om et eget 
infeksjonskontrollprogram. Men korona-pandemien har på nytt vist at smittevern også 
er avhengig av arkitektur og bygg, og den sammenheng slike rammebetingelser får for 
organisering og drift. Det står det ingenting om i forskriften. 

Arkitektur og smittevern 

Det alvorligste eksemplet på at sykehjemsbygg kan være «smittsomme», finner vi ved 
Metodisthjemmet i Bergen, som ble hardest rammet av koronaen våren 2020. Her ble 24 
av 46 beboere smittet og 18 døde. Av de 12 beboerne som delte bad og toalett med 
naborommet, ble 11 smittet under koronautbruddet. 

Fylkesmannen Vestland peker i sin rapport om Metodisthjemmet i Bergen: 

Bygningsmessige forhold har stor betydning for å kunne praktisere god hygiene og 
smitteforebygging. I nyere sykehjem er denne kunnskapen benyttet ved byggets utforming. 
Sykehjem i gamle bygninger er ofte lite hensiktsmessig og trangt utformet med blant 
annet smale korridorer, lite fellesareal, små rom og dobbeltrom med delt bad og dusj. 
Dette gjør det vanskelig å ivareta mange av dagens krav til sykehjemsdrift under normale 
forhold. Under en pandemi forsterkes ulempene ved de bygningsmessige utfordringene. 

UFORBEREDT ORGANISASJON – SÅRBARE TJENESTER 

Få ledere, mange deltidsansatte, store turnuser og manglende opplæring av vikarer og 
deltidsansatte, er noen av de svakhetene som avdekkes, når helse- og omsorgstjenestene 
i kommunene står overfor ekstraordinære og krevende utfordringer. Dette vet vi fra før, 
men konsekvensene blir svært synlige med de alvorlige situasjoner som oppstår under 
en pandemi. 
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Korona-pandemien viser hvor sårbare helse- og omsorgstjenestene i kommunene kan 
være, skriver Frode F. Jacobsen, forskningsleder og professor ved Senter for 
omsorgsforskning, HVL (Jacobsen 2020):  

«Pandemien anskueliggjør hvor sårbare disse tjenestene er, og i særlig grad 
tjenestene til eldre. Mange deltidsstillinger betyr et større antall personer 
som den syke møter og dermed øker også smittefaren, og en allerede presset 
sektor når det gjelder personelldekning presses ytterligere nå. Pandemien 
setter også søkelys på behovet for et stabilt personale som har tilstrekkelig 
tid, trygghet og ressurser til å gi beboerne en meningsfull hverdag og minske 
ensomhet, ikke bare hos dem som er i sykehjem, men også hos de som bor 
hjemme og får hjemmetjenester. Som nevnt er opplevelse av ensomhet et 
stort problem både hos hjemmeboende og beboere i institusjon, en situasjon 
som forverres med pandemien». 

«TIL SYKEHJEMMET SKILLER EDER AD» - UTILSIKTEDE 
KONSEKVENSER AV PRIORITERINGER OG 
SMITTEVERNTILTAK 

En pandemi vil i seg sjøl føre til bekymring og angst i befolkningen. Om en 
har slitt med angst, ensomhet og depresjon fra før, blir det lett verre med 
tilbaketrekning og isolasjon. At det psykososiale hjelpetilbudet har vært 
redusert som følge av smitteverntiltak og prioritering, bidrar til å forsterke 
problemene.  

Generelt vil smitteverntiltakene altså kunne ha store negative konsekvenser 
ikke minst for den del av befolkningen som er i risikogruppen, i form av:  

• Sosial isolasjon
• Inaktivitet
• Fare for vold og overgrep
• Ensomhet, angst og depresjon
Som et resultat av smitteverntiltak og prioritering for å gi intensivkapasitet i 
spesialisthelsetjenesten og frigjøre ressurser til å styrke beredskap og møte 
koronapasienter, har konsekvenser i den øvrige helse- og omsorgstjenesten 
blant annet blitt:  

• Pårørende utestengt
• Dagaktivitetstilbud kuttet
• Korttidsplasser kuttet
• Kulturtilbud kuttet
• Måltidsfellesskap redusert
• Avlastningstiltak fjernet
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«VI SYNSER MYE – OG VET FOR LITE» - MANGLENDE 
FORSKNING PÅ HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN I 
KOMMUNENE 

Korona-pandemien har vist at prioriteringer og beslutninger, men også 
mulighet til å løse oppgaver på nye måter, må bygge på fakta og kunnskap. 
Det grunnlaget mangler ofte kommunene. Den situasjonen må endres. Vi må 
vite mer om hva som nytter, skriver KS-styreleder Bjørn Arild Gram i en 
kronikk i Dagens Medisin 22.mai (Gram 2020), og sier:  

Fortsatt er det likevel slik at vi nesten ikke forsker på de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene. Målt i kroner er 
om lag 90 prosent av helseforskningen rettet mot 
spesialisthelsetjenesten, selv om halvparten av 
helsekronene brukes i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene og 90 prosent av befolkningen 
behandles her.  

Bare ti prosent av forskningen skjer altså på de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene. 
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