
HØRINGSUTTALELSE Norsk Fysioterapeutforbund, Fræna 

Hustadvika kommune møter tøffe økonomiske utfordringer fra første dag. Norsk 
Fysioterapeutforbund Fræna blir ikke mindre bekymret for den økonomiske utviklingen i 
årene som kommer slik kuttene i sektoren Helse og Velferd er presentert i Budsjett og 
økonomiplan 2020-2023. 
 
En reduksjon på 13,5 stillinger totalt i sektoren Helse og Velferd er foreslått i 
budsjettforslaget for 2020. 1,6 av disse stillingene er foreslått som kutt i Enhet Helse og 
rehabilitering, avdeling fysioterapi, ergoterapi, hverdagsrehabilitering og frisklivssentral. 
Avdelingen har pr. dato totalt 6,1 fysioterapistillinger og 1 ergoterapeut i Fræna og Eide i 
tillegg til 4 stillinger i hverdagsrehabilitering i Fræna (ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier 
samt hjemmetrener/stillingen er vakant pr dato).  
Foreslåtte kutt er:  

● Hjemmetrener 100 % holdes vakant (en del av Hverdagsrehabiliteringsteamet)  
● Redusere 60% fysioterapistilling (50% kommer frem i budsjettforslaget) 

 
Avdeling fysioterapi, ergoterapi, hverdagsrehabilitering og frisklivssentral yter tjenester til 

kommunens innbyggere fra 0-100 år. Tjenesteområde spenner seg fra primærforebyggende 

arbeid til behandling og re- og habilitering. Tjenestene ytes i barnehager, skoler, i den 

enkeltes hjem, på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten, på institusjoner, på 

rehabiliteringsavdeling og i egne lokaler. Vi tilbyr individuelle- og gruppetiltak samt kurs 

gjennom Frisklivssentralen, individuelle vurderinger/veiledning/behandling av fysio-

ergoterapeut, hjelpemiddelformidling og hverdagsrehabilitering for å nevne noe. Avdelingen 

drifter totalt 16 treningsgruppe i løpet av uka (fallforebyggende, Trim & Trivsel, gruppetiltak 

for ungdom, hjertegruppe, lungegruppe, kreftgruppe, frisklivsgrupper etc samt organiserer 

treningsgruppene Sterk & Stødig sammen med frivillige instruktører). 

I «Retningsplan helse, sosial og omsorg i Hustadvika kommune» står det blant annet at det er 

viktig å satse på forebyggende og helhetlige tjenester for å møte fremtidens utfordringer på 

best mulig måte. Fysio- og ergoterapeuter er sentrale fagpersoner innen forebygging, 
hverdagsmestring og rehabilitering. Tjenestene bidrar dermed sterkt til å løfte brukernes 
funksjon ut fra et helhetlig perspektiv og dermed utsetter behov for hjemmetjeneste og 
institusjonsplass lengst mulig.  
 
Vi spør oss derfor hvilken plan som foreligger når det fremmes forslag om å kutte i disse 
tjenestene som skal bidra til at folk kan bo lengre hjemme med minst mulig bistand fra 
kommunen, samtidig som det kuttes i antall institusjonsplasser?  
 
Når satsingen skal være på forebygging, hverdagsmestring og rehabilitering, blir det helt feil 
å redusere stillinger innen dette tjenesteområdet. Innsparingene kan i beste fall gi effekt på 
kort sikt, men i et langsiktig perspektiv vil det medføre større utgifter på kommunen samlet 
sett. Avdelingen er lavt bemannet både på fysio- og ergoterapi ressurser, til sammenligning 
har Malvik kommune med sine 14000 innbyggere 5 ergoterapeuter.  En reduksjon/vakanse i 
1 stilling ved Hverdagsrehabiliteringsteamet (HVR) og kutt i 60 % fysioterapistilling, vil 
medføre store endringer i tjenestetilbudet. Hverdagsrehabiliteringteamet skal gi tilbud til 
hele Hustadvika kommune uten tilførsel, men kutt i stillinger. 



Vi stiller oss kritisk til kutt som ikke er konsekvensutredet og som ikke er i samsvar med 
gjeldende “Retningsplan for Helse og Velferd i Hustadvika kommune”. Et kutt på 1,6 stillinger 
av totalt 11,1 stillinger vil medføre en stor reduksjon i tjenesteproduksjon i en så liten enhet. 
Og det store spørsmålet er; hvilke områder i tjenesten skal reduseres?   Er det: 

● Gruppetiltak i form av treningsgrupper som bidrar til viktig forebyggende og 
rehabiliterende arbeid 

● Redusert individuell oppfølging av brukere med sammensatte behov 
● Implementering av hverdagsmestring er løftet frem som en av målsetningene i flere 

enheter, Hverdagsrehabiliteringsteamet er en pådriver i dette arbeidet. Vil de få 
ressurser til dette viktige arbeidet når 1 stilling står vakant? 

● Et av mandatene til Hverdagsrehabiliteringsteamet er å drive forebyggende 
hjemmebesøk, dette vil ikke bli mulig å gjennomføre med reduserte ressurser. 

 
 
Det er også med bekymring vi leser om kutt i ungdomsprosjektet og ikke tilførte ressurser 
som kompenserer for bortfall av prosjektmidler ved Mestringsenheten. Tilbud som kan bidra 
til å hindre langvarige og alvorligere psykiske lidelser burde vært mulig å prioritere både for 
den enkeltes livskvalitet, men også i et samfunnsøkonomisk perspektiv. 
 

 

På vegne av Norsk Fysioterapeutforbund Fræna 
Tillitsvalgt 

Tone Rånes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


