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Reduksjon av ergoterapitjenesten i Nordre Land 
Kommune

Rådmannen har vurdert ergoterapi som en kjerneoppgave innenfor rehabilitering og 
forebyggende helse og anmoder om at tjenesten må skjermes for kutt. Likevel viser 
delutredningen en reduksjon av ergoterapitjenesten med 20 % stilling.

Ergo/fysioterapiavdelingen er en liten avdeling med 9 mennesker hvorav 7 har reduserte 
stilinger ( 90%, 80%, 80%, 70%,70% 60%, 50%). Medlemmene har definerte 
arbeidsoppgaver ut fra kompetanseprinsippet og tjenestene gis direkte til innbyggere med 
helsesvikt i Nordre Land. 
Delutredningen bærer preg av det velkjente «ostehøvelprinsippet». Det skal fjernes 40 % 
ambulerende vaktmester, 40 % kommunal fysioterapi og 20% ergoterapi. 
Kuttene vil ramme:

 Innbyggere som kommer fra sykehus og har behov for opptrening og hjelp til 
selvhjelp i hjemmet

 Barn og unge som har behov for utredning, behandling og tverrfaglig oppfølging.
 Innbyggere som trenger oppfølging over lang tid pga helsesvikt.

Ved redusering av ergoterapibemanning må innbyggere vente lenger på nødvendige 
hjelpemidler for enten å være selvhjulpne, eller bli forpleiet i hjemmet. Venting på 
hjelpemidler blir en merbelastning for den enkelte innbygger som egentlig vil klare seg 
selv i størst mulig grad. Hjemmetjenesten skal ha forsvarlige arbeidsforhold til å forpleie 
folk hjemme med hjelpemidler som sykesenger, heiser og forflytningshjelpemidler. 
Ergoterapitjenesten søker på slike hjelpemidler etter drøftinger med hjemmetjenesten av 
hva som vil fungere nødvendig og mest mulig hensiktsmessig i det enkelte hjem. Noen 
ganger er det umulig å forpleie folk hjemme, da er en omsorgsbolig eller institusjonsplass 
alternativer som må vurderes.

I 2015 søkte ergoterapitjenesten hjelpemidler og boligtilrettelegging via staten for 
kr. 5.1166 274,- 
Kilde: nav.no (kommuneoversikt, NAV, Hjelpemiddelsentralen i Oppland) 

Boligtilrettelegging er ofte en krevende prosess for innbyggere som er blitt varig syke. Når 
de i tillegg må vente på saksbehandling av ergoterapeut blir dette en merbelastning i 
situasjonen. I livsfaser med redusert helse er det vanskelig å kreve og følge opp egne 
behov. Dette generer hjelpeløshet og passivitet som igjen fører til økt hjelpebehov. Slik 
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skapes økt press på hjemmetjenester, noe som er dyrt for kommunen. Ved redusering av 
ergoterapibemanningen vil utskriving av pasienter til hjemmet (enten fra sykehus eller 
rehabiliteringsavdelingen på Landmo) bli forsinket, og institusjonsplasser blir beslaglagt. 
Ergoterapitjenesten vil bli en propp i systemet for å få folk hjem, og dette er dårlig 
kommuneøkonomi. Liggedøgn for utskrivningsklare pasienter på sykehus koster 4000,-kr 
for kommunen. Våre tjenester er direkte utløsende for å unngå disse «straffekronene» fra 
sykehuset som kommunen må betale for. En institusjonsplass koster omlag 1 million 
kroner i året. Det er det dyreste hjelpetilbudet kommunen gir, og vi ergoterapeuter er et 
avgjørende bidrag for å holde folk hjemme og utenfor institusjonsplasser. Det bør fortsatt 
være et mål for kommunen at innbyggere som trenger rehabilitering får oppfølging av 
kommunal fysioterapeut og ergoterapeut for å bedre helsa si. Dette betyr å sette fokus på 
hjemmesituasjonen ved innleggelse lokalt/funksjonsfall. Foruten fysisk trening, er det 
nødvendig å bearbeide prosessen med redusert funksjonsnivå og hjemskriving sammen 
med innbyggeren. Dette innebærer å ta et hjemmebesøk sammen med pasienten, trygge 
pasienten til et verdig liv tilbake i eget hjem. Ergoterapeuter er en sømløs tjeneste som 
følger innbyggeren med helsesvikt, uavhengig av diagnoser og funksjonsnivå. 

Ergoterapitjenesten ser det nødvendig å kutte tilbud til innbyggere som har 
synsvansker av varig art som generer behov for synshjelpemidler vi tradisjonelt har 
bistått med. Likeledes må det kuttes tilbud til de som har hørselstap. 
Ergoterapitjenesten har denne kompetansen og funksjonen.

Kuttene i ambulerende vaktmester, fysioterapi og ergoterapi henger kontinuerlig sammen 
som tjenester, og konsekvensene må ses i sammenheng. Vi ser ingen annen løsning enn 
at hjemmetjenesten må overta mer ansvar når ergo/fysioterapiavdelingen skal kuttes med 
til sammen 100% stilling.

Med reduksjon i vår avdeling vil vi presse hjemmetjenestene med flere ukjente og 
kompetansekrevende arbeidsoppgaver som de ikke har forhåndskunnskap eller tradisjon 
for. Det er fare for at innbyggere med helsesvikt vil få mindre hjelp til selvstendighet og det
å klare seg hjemme.

Rådmannen mottok i desember 2015 innspill fra Norsk ergoterapeutforbund om at 
satsning på Hverdagsrehabilitering er et nødvendig paradigmeskifte i norsk helse og 
omsorgstjeneste. I OU-prosessen har Rådmannen trukket fram Hverdagsrehabilitering 
som en mer bærekraftig arbeidsmåte enn å yte passiviserende hjelpepakker. Slik vi 
oppfatter Rådmannen, forventes det at tiden er inne for oppstart av prosjekt 
Hverdagsrehabilitering og å bygge hverdagsmestring-kultur i Nordre Land der 
ergo/fysioterapiavdelingen er essensiell.
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Kuttforslagene og de samlede konsekvensene gir ergoterapitjenesten et svært utfordrende
utgangspunkt for fagutvikling og omstillingskultur inn mot hjemmetjenesten.

Vedlegg; innspill til Rådmannen 10.12.15.

Med vennlig hilsen

Monica Solheim
Kommuneergoterapeut /HTV
Nordre Land Kommune
Tlf.61116333/95776596
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