
DELUTREDNING - OU 2016-2019

Tema/Navn:
Helsestasjon 

Bemanningsreduksjon innen helsesøstertjenesten.

Relatert til OU-rapporten  FAM01-2  reduksjon med kr. 600.000 - 
(tilsv. 1 rrsverk  i 201.. ftr kap. ..1... vedlegg 2.

Kommentar:
I vedlegg 2 i kap. ..1... er det listet opp oppgaver som 
helsesøstertjenesten ikke kan utøre  hvis den reduseres med et 
rrsverk. Det strr at kun lovprlagte oppgaver mr prioriteres. 
Kommunens ansvar er r gjennomtøre lovprlagte oppgaver  og har  
sammenlignet med andre kommuner  en større ressurs til r 
gjennomtøre dete. Dete selv eter en reduksjon. Det bør dertor vrre 
rom tor r klarlegge hvilke ikke-lovprlagte oppgaver som tortsat kan 
videretøres. 

Oppstart: - Avslutning: 1. oktober 2016

Bestilling inkl.
tormrl/hensikt
:

For r gi tormannskapet er godt beslutningsgrunnlag  ønskes det en 
beskrivelse hvordan tjenesten vil løses  med en redusert ressurs. 
Denne beskrivelsen mr inneholde tølgende punkt;

1 Hva bestrr de lovprlagte oppgavene i (som tjenesten skriver at 
den mr prioritere ?

2 Hvilke ikke-lovprlagte oppgaver har tjenesten mulighet til r 
tortsat utøre?

3 Hvordan vil det r kun operere med en helsestasjon pr Dokka 
kunne bidra til r skape en bedre kapasitet/kompensere noe?

Ansvarlig: Berit DN

Deltakere: Tove  HR  fohn

Aktiviteter Frist Ansvarlig Status

Vi har i enheten hat  ere møter
telles  samt enkeltsamtaler if 
bestillingene. 

Vi har hat møte med HR og 
økonomi. 



Konklusjo
n/
Resultat:

Bestillingen var reduksjon pr 1 rrsverk. Under er en tabell med utfllende 

intormasjon jt bestilling i delutredning. 

Forslag til reduksjon: 

Tjenesteomrrde: Foreslrt reduksjon: Nf bemanning:

Helsesøster 0,5 % stlling 3,5 stlling (inkl leder)  
+ 0,4 flktninger

Hjemveileder 0,5 % stlling 0

Jordmor 0 0,4

I tillegg vedlegges en oversikt over lovprlagte oppgaver  

grunnlagsintormasjon  samt tabell over ressursbruk i omkringliggende 

kommuner. Viser ogsr til tidligere dokumentasjon sendt ved tørste OU 

bestilling. 

Kommentarer og vurderinger til spørsmrl tra bestilling: 

Bestilling Løsning Kommentar Konsekvens 

Hva består
de 
lovpålagte 
oppgavene
i?

Antallet og 
omfanget av 
de lovpålagte
oppgavene er
beskrevet i 
vedlegg 1.

Fllkesmannen holder 
tlsln med blant annet 
helsesøstertjenester 

Lovpålagte oppgaver kan
ikke sees isolert. Ved å 
utføre de oppgaver vi 
skal, med de 
vurderinger, 
kartlegginger og 
undersøkelser som det 
er krav om at vi gjør, vil 
det kunne avdekke 
behov for ekstra 
veiledning, videre 
henvisning, tverrfaglig 
samarbeid og 
ekstrakonsultasjoner.

Kommunen får 
avvik hvis de 
lovpålagte 
oppgavene ikke 
utføres og følges 
opp eter 
intensjonen.

Hvilke 
ikke-
lovpålagte 
oppgaver 
har 
tjenesten 

1. 
Hjemveiledni
ng er en ikke-
lovpålagt 
oppgave og 
kan derfor tas

1. Nordre Lands 
befolkning vil ikke få 
tlbud om hjemveildning,
selv om de både trenger 
og ønsker det. 

1. Flere saker 
som må meldes 
tl barnevernet.
Merarbeid for 
helsesøstrene må
påregnes. 



mulighet 
tl å utføre 
med en 
reduksjon 
på 100 %
Løsningen 
deles inn i 
to svar

bort. Dete 
utgjør 50 % 
stlling.

2. Om man  
reduserer 
med 40 % 
helsesøster, 
vil ikke 
tjenesten ha 
mulighet tl å 
utføre ikke-
lovpålagte 
oppgaver. (se
vedlegg tl 
første Ou-
tlbake-
melding)

2. Med forbehold om 
variasjonene i de behov 
brukerne har, som krever
oppfølging.  

2. Viser også tl 
liste over 
konsekvenser for 
Nordre Land 
Kommune ved 
forrige innspill, se
vedlegg. 
 

Èn 
helsestasjo
n

Legge ned 
avdelings-
kontoret i 
Torpa

Det er pr i dag ikke 
tlretelagte lokaliteter 
for dete ved Dokka 
helsehus.

- Ved skolen i 
Torpa er det ikke 
egnet kontor for 
å utøve 
skolehelsetjenest
e

- Det vil fortsat bli 
kjøring tl Torpa 
når det gjelder 
blant annet 
hjembesøk og 
skolehelsetjenest
e

- Slik det er i dag 
har en 
helsesøster 
ansvaret for 

Ved en 
nedleggelse av 
avdelingskontore
t i Torpa må det 
blgges et egnet 
kontor for 
skolehelsetjenest
en ved TBUS, og 
på Dokka må vi 
enten blgge ut 
eller flte tl 
egnede og store 
nok lokaler. 



Torpa distrikt. 
Dete gjør 
tjenesten mer 
feksibel i og med 
at bidrar tl at 
ressursen blir 
mer brukt mer 
efektvt.

- Det er allerede pr
i dag for lite 
kontorer/grupper
om ved Dokka 
helsehus. 


