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Nsf`s innspill til Nordre Land kommunes Organisasjons utviklings prosjekt.  

 

Forslagene som kommet inn på kutt og reduksjoner for å spare inn midler rammer de 

svakeste gruppene i samfunnet. Barn og psykisk syke!  

Hvis dette skal være malen som ledelsen av denne kommunen jobber for. Håper Nsf at dem 

også tar innover seg hvordan dette påvirker økonomien på sikt. De forslagene som kommet 

inn her er i følge det Nsf ser, kortsiktige og lite gjennom tenkt. Konsekvensene av kutt i 

helsesøstertjenesten ser vi nødvendigvis ikke før om 3-5 år. Da det forebyggende arbeidet 

som helsesøster gjør ikke alltid er så lett å måle opp mot økonomi. En konsekvens kan være 

at det vil bli oppdaget færre tilfeller av omsorgssvikt, på grunn av mindre tilstede værelse av 

helsesøster i de forskjellige alderstrinn. Barn som har forskjellige vansker/lider under 

overgrep vil kanskje ikke få den oppfølging de trenger. Som medfører at det blir færre 

Barnevernssaker.  Ja færre, og det er jo faktisk ikke positivt her, da det betyr at det er noen 

som lider som ikke får hjelp. Dette er de svakeste som ikke har en egen stemme. Dette er 

noe enhver Helsesøster ser og takler hver dag det er dette som er deres kompetanse. 

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte 

fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller 

lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer 

som direkte eller indirekte påvirker helsen.  

Nsf mener at disse kuttene ikke speiler samfunnsutviklingen vi ser i dag og at det er helt i 

strid mot sentrale føringer som ønsker styrking av både Helsesøster tjenesten og 

Psykiskhelse arbeid.  

 Her fra utdrag fra skriv til landets ordførere fra helseminister Bent Høye:  

» Helse- og omsorgstjenester til barn og unge er, som beskrevet i forrige brev, et viktig 

satsningsområde for regjeringen. Å legge til rette for gode oppvekstsvilkår er blant de 

viktigste oppgavene i et samfunn. Regjeringen vil derfor bedre det forebyggende og 

helsefremmende helsetilbudet til barn og unge i kommunene. Vi vil at helsestasjons- og 
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skolehelsetjenesten skal styrkes og videreutvikles, både gjennom økt bemanning og ved 

bedre organisering av tjenestene.» 

Innen psykisk helse står vi innfør en stor og krevende oppbygging.  Da det med 

samhandlingsreformen kommer fler pålagte oppgaver for kommunene.  Der kommunene får 

et større ansvar for å ta imot Pasienter med psykisk sykdom på KAD plasser og derfor må 

heldøgns bemanne.  

Konsekvensene av disse stillingskuttforslagene: 

- Fagkompetanse vil bli borte (helsesøster og psykiatrisksykepleier) noe som påvirker 

tjenesten ut til innbyggene med at de får mindre tilgang til disse tjenestene.  

- Lovpålagte oppgaver genererer tiltak som ikke blir fulgt godt nok opp.  

- Meroppgaver på en allerede presset arbeidstakermasse vil skape et dårlig arbeidsmiljø.  

- Svake grupper i samfunnet, så som barn og psykisksyke vil få et dårligere tilbud. 
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