
Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Hustadvika er bekymret over forslag til budsjett innenfor 

helsetjenestene i den nye kommunen.  

 

Det stilles spørsmål til tankegang om hvordan man skal kunne gi lovpålagte tjenester som stadig er i 

utvikling. Det foreligger ikke satsing innenfor forebyggende helsearbeid som er en av hovedpilarene i 

omsorgstrappa for Hustadvika kommune.  

 

Fræna sjukeheim og omsorgssenter er det høyeste omsorgsnivået i kommunens helsetjeneste, og 

det er virkelig behov for disse plassene. Sjukeheimen har lege i 100 % stilling som også er/har vært en 

av de viktige faktorene i det arbeidet for at kommunen har klart å håndtere pasienter med 

sammensatte og utfordrende medisinske tilstander. Ved en nedleggelse av en avdeling er det 

nærliggende å tenke at legeressursen/tilstedeværelse av lege vil bli redusert. Det igjen vil bli en 

trussel for KAD- seng hvor Molde interkommunale legevakt har satt kriterier for lege-tilgjengelighet. 

Mister vi KAD-seng mister vi også mange sykepleiestillinger. Det igjen vil gå ut over fagligheten som 

er opparbeidet og gjør at vi er rustet til å håndtere det meste av utskrivningsklare pasienter fra 

sykehuset. Altså,- potensielt store konsekvenser for kommunens helsetjeneste. 

 

For at vi skal klare å ha «flyt» av pasienter må vi ha ledige langtidsplasser som kan ta imot fra 

korttidsavdeling. Det blir fort en flaskehals og stopp hvis korttidsavdeling fylles opp av pasienter med 

behov for langtidsplasser hvor det finnes en viss lege-tilgjengelighet. Kostnadene er enkel 

matematikk, og pengene går til helseforetaket i form av døgn-mulkt. Pasientene blir liggende på 

sykehus, ferdigbehandlet og «forfaller» fort i funksjon, dette medfører at de vil trenge høyere 

omsorgsnivå enn først antatt når kommunen kan ta imot. Altså - dyrere. For å klare dette bør vi ikke 

ha et høyere belegg en ca 80 %. Dvs – det må tåles at det er noen ledige rom! 

 

Fra høsten 2018 har skolehelsetjenesten blitt betydelig styrket gjennom prosjektmidler fra 

helsedirektoratet, tilsvarende totalt fire stillinger i Fræna/ Eide. Dette har gjort at vi i stor grad greier 

å følge nasjonalfaglige retningslinjer for tjenesten. Det planlegges å søkes nye prosjektmidler fra 

årsskiftet. Ønsker å gjøre dere oppmerksom på at eventuelle kutt i faste stillinger i helsestasjon- og 

skolehelsetjenesten vil føre til at man mister muligheten til å søke nye prosjektmidler. Det vil si at 

kuttes 0,5 fast stilling så mister vi i realiteten 4,5 stillinger.  

 

Mestringsenheten har også vært betydelig styrket gjennom prosjektmidler. Det å kunne gi 

innbyggerne forebyggende behandling og tjeneste er av økonomisk gevinst. Rask psykisk helsehjelp 

og ungdomsprosjekt er ikke finansierte prosjekter i den nye kommunen. Dette er tjenestene som 

virkelig høster resultater. Det å legge ned disse tjenestene vil øke presset kraftig på 

Mestringsenheten som vil bli stående igjen som en liten enhet med et stort pasientgrunnlag i den nye 

kommunen om de ikke får midler til å kunne fungere både forebyggende og bærekraftig.  

 



NSF er bekymret over rekruttering av helsepersonell, hvor attraktiv blir kommunen i kampen om 

sykepleiere hvis det som fungerer «raseres»? Hvordan skal vi greie å beholde de sykepleierne vi i dag 

har når vi kan gå inn i en tid med nedskjæringer og uvisshet?  

 

Skal vi møte fremtidens utfordringer må vi begynne å tenke mer langsiktig og det vil tvinge seg frem 

et behov om å begynne å samle tjenester i stedet for å fragmentere det slik som dette forslaget 

medfører. 

 

La oss slå oss sammen og la ting få gå seg litt til og så bruke tid på å jobbe frem gode løsninger for 

innsparinger og effektivisering ved å involvere litt bredere. 
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