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Innledning
Uttalelsen gis

B Personlig 

Opplysninger om innsender

Fornavn

Tarald
Etternavn

Drejer
Adresse

Fræna sjukeheim

Postnummer

6440
Poststed

ELNESVÅGEN

Telefon

47335855
E-post

TaraldDrejer@frana.kommune.no

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen

B Nei 

Navn på høringssaken

B Høring - Forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 

Uttalelse

B Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under 

A Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg 

Uttalelse til saken

Jeg er sjukeheimslege i Fræna og vil dele mine synspunkter på forslaget om nedleggelse av en langtidsavdeling på 
Fræna sjukeheim. 
 
Jeg er klar over at forslaget kommer fra vår egen leder på sjukeheimen.  Å foreslå nedleggelse av en 
langtidsavdeling  er et alvorlig signal til kommunens politiske ledelse om at det får store og dramatiske følger for drifta 
av sykehjemmet hvis det skal spares så mange millioner som det er bedt om. 
 
Og det er nettopp det jeg ønsker i uttrykke i min uttalelse. Sykehjemmet kan sammenlignes med en maskin.  I ene 
enden mates det inn noe og i andre enden kommer det ut noe.  Hvis det mates inn mer enn det som kommer ut, vil 
maskinen bli ødelagt og stoppe. 
 
Dette «noe» er i sykehjemmets tilfelle «gamle og syke mennesker».  Det er sykehuset som mater inn de fleste 
pasientene. De er såkalt ferdigbehandlet, men på ingen måte friske. Kommunen har en stor og krevende jobb med å 
behandle dem videre på korttidsavdelingene på sykehjemmet før de forhåpentlig er så bra at de kan flytte hjem. 
 



Dette har Fræna kommune klart  veldig bra i mange år og vi har nesten ikke hatt «overliggere» på sykehuset.  Dette 
er takket være godt drevne korttidsavdelinger, men også de to langtidsavdelingene som tar unna de pasientene som 
er for syke til å komme hjem. 
 
Hvis en langtidsavdeling legges ned vil strømmen inn til korttidsavdelingene  fort bli større enn strømmen ut. 
Korttidsplassene blir da fylt opp med langtidspasienter og vi klarer ikke lenger å ta unna fra sykehuset og vi må 
betale dyrt for plassene der. Men ikke bare det, våre gamle syke innbyggere får ikke den hjelp de har krav på, men 
blir derimot bare «propper i systemet» 
 
Som sykehjemslege sitter jeg i «glasshus» og skal ikke mene noe om hvilken annen bit av kaka politikerne skal 
skjære bort.  Men jeg vil advare sterkt mot å ødelegge den veldrevne institusjonen som kommunen har klart å gjøre 
Fræna sjukeheim til. 
 


