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Kommentar til handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025 
og Årsbudsjett 2022 
 
 
Når samhandlingsreformen kom i 2012, så var målet å forebygge mer, 

behandle tidligere og samhandle bedre. Pasienter og brukere skulle få rett 

behandling til rett tid, nærmest mulig der de bor, og mest mulig tilpasset den 

enkelte bruker. Etter denne reformen, så har stadig flere oppgaver blitt overført 

fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Pasienter meldes 

tidligere utskrivningsklare fra spesialisthelsetjenesten, og 

kommunehelsetjenesten utfører stadig mer aktiv behandling. En slik overføring 

av oppgaver krever også mer sykepleierkompetanse i kommunen. Det krever 

flere sykepleiere, og at flere av disse i tillegg har en spesialutdanning.  

 

Det er godt kjent at Norge i fremtiden vil ha stor mangel på helsepersonell, og 

allerede i dag så mangler Norge 7000 sykepleiere. Det vil bli stor konkurranse 

om å rekruttere kvalifisert personell, og allerede nå har Østre Toten Kommune 

vanskeligheter med å rekruttere sykepleiere. Kommunen ligger i umiddelbar 

nærhet til SI Gjøvik og SI Reinsvoll som, i tillegg til nabokommuner, er store 

konkurrenter på rekruttering av kompetanse. Det er essensielt at Østre Toten 

markerer seg som en god arbeidsplass for å tiltrekke seg kompetanse. God 

lønn og gode arbeidsvilkår må være en selvfølge, men for å være attraktive må 

kommunen også kunne tilby faglig utvikling og interessante arbeidsoppgaver. 

Sykepleierne må ha rom til å utøve sykepleiefaget på en god og forsvarlig måte 

med helhetlig pasientfokus. Norsk Sykepleierforbund mener arbeidsgiver må 

greie å se økonomien på sikt i å øke grunnbemanningen generelt. Norsk 

Sykepleierforbund mener dette kan øke nærværet i avdelingene, gi lavere 

variable lønnskostnader, og det vil bli mulig å bruke rett kompetanse på rett 

sted. Det vil bidra til at sykepleierne får frigitt tid til sykepleieroppgaver, noe 
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som vil heve kvaliteten på tjenestene. Økt fokus på hvordan man skal beholde 

kompetanse, samt rekruttere kompetent personell, må være et fokusområde i 

kommende planperiode. 

 

Fremtidig tjenestetilbud ved Fjellvoll har skapt mye debatt siden det første 

endringsforslaget kom med kommunedirektørens forslag til budsjett 2021, og 

gjennom året har det blitt skissert ulike forslag både fra posisjonens og 

opposisjonens side. Vedtaket som ble fattet i HOV-utvalget 11.11.21 har mange 

gode punkter, og Norsk Sykepleierforbund støtter politikerne i at Østre Toten 

Kommune, ved en eventuell nedleggelse av Fjellvoll, vil mangle et godt tilbud for 

innbyggere som er for friske til å få et tilbud ved Labo men samtidig er for 

utrygge til å bo hjemme. Norsk Sykepleierforbund oppfatter vedtaket fra 

11.11.21 som ganske likt forslaget fra kommunedirektøren i forrige 

budsjettprosess, og mener at vedtaket er for lite spesifikt på hvilket faglig 

tjenestetilbud fremtidige beboere på Fjellvoll skal tilbys etter den beskrevne 

transformasjonen. Hvor mange skal det være i en stedlig bemanning, og hvilken 

kompetanse skal disse ha? Dette er avgjørende spørsmål å få avklart. Norsk 

Sykepleierforbund mener det faglige tilbudet som gis ved Fjellvoll i dag ikke vil 

kunne videreføres med kun punkttjenester fra hjemmetjenesten. Vedtaket 

beskriver også en mulighet for satellittbase for hjemmetjenesten på Fjellvoll, 

men uansett hvilken løsning man velger, så mener Norsk Sykepleierforbund at 

hjemmetjenesten er avhengig av å få tilført ressurser for å kunne utføre flere 

tjenester til beboere på Fjellvoll.  

 

I tillegg medfører oppgaveforskyvningene fra spesialisthelsetjenesten til 

kommunehelsetjenesten i seg selv et stadig økende arbeidspress i 

hjemmetjenesten. Det blir allikevel ikke økte ressurser i denne tjenesten på tross 

av at det i prinsippet ikke er begrensninger på hvor mange pasienter 

hjemmetjenesten skal yte bistand til. Sykepleierne forteller om en meget hektisk 

hverdag, og følelsen av å ikke strekke til. Det gis også tilbakemelding om at 

pleieoppgaver som kunne vært utført av annet personell går på bekostning av 

sykepleieroppgaver. Dette stjeler verdifull kompetanse fra pasienter med 

komplekse behov som er avhengige av spesialkompetanse.  

Bruk av teknologi er et viktig virkemiddel for utvikling av helse og 

omsorgstjenestene, og Norsk Sykepleierforbund synes det er positivt at 

arbeidsgiver vil jobbe for økt digitalisering. Økt bruk av teknologi kan frigjøre 

sykepleierkapasitet til å utføre sykepleieroppgaver.   

 

Det er også foreslått store kutt i Tilrettelagte Tjenester på 7 årsverk. Tjenesten 

har mange små enheter, så de foreslåtte kuttene vil få store konsekvenser for 
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den enkelte enhet. Tilrettelagte Tjenester yter bistand til mange ressurskrevende 

brukere, deriblant mange med behov for egen bemanning. Noen har behov for 

1:1 og andre 2:1. De fleste av disse brukerne er bosatt på Meieritunet, eller har 

tilbud på barneavlastninga på Fossen. Slik bemanninga på Meieritunet er i dag, 

så er det antall ansatte på dag/kveld kun til å dekke de mest ressurskrevende 

tiltakene. Mindre ressurskrevende beboere får bistand til det mest nødvendige 

av det samme personalet. Selv om det er kommet et godt tilbud med 

aktivitetssenter på LePro, så kan ikke det tilbudet fungere som en erstatning for 

bemanning hos de mest ressurskrevende brukerne. Dette er ikke 

aktivitetssenteret bemannet for. I tillegg er det universelle utfordringer i bygget 

for de mest funksjonshemmede. Norsk Sykepleierforbund er bekymret for at 

nedbemanningen i Tilrettelagte Tjenester vil forringe livskvaliteten betraktelig for 

en svært sårbar gruppe, at lav bemanning kun vil gjøre det mulig å ivareta 

brukernes mest absolutte behov, og at det ikke vil bli mulig å jobbe målrettet 

med eksempelvis forebygging av utfordrende atferd.    

 

Norsk Sykepleierforbund vil påpeke at kommunens enhet for psykisk helse og 

rus er svært liten. Enhver form for kutt vil få stor betydning for tjenesten. 

Spesialisthelsetjenesten har stadig nedtak av sengeplasser, og terskelen for å 

motta hjelp i denne tjenesten blir stadig høyere. Dette medfører at kommunen 

selv, i stadig større grad, må ivareta innbyggere med psykiske lidelser og 

rusproblematikk. I kommunens enhet for psykisk hele og rus, så er det svært lav 

dekning av høgskolepersonell, og minimalt med sykepleierressurser. Selv om 

også denne tjenesten må se på nye måter å organisere arbeidet på, så må det 

være sykepleierkompetanse til å følge opp blant annet medikamentell 

behandling. Norsk Sykepleierforbund mener derfor at tjenesten må tilføres flere 

sykepleierressurser. 

 

 

Det ligger inne flere forutsetninger om kutt i kommunedirektørens forslag til 

budsjett. Generelle innsparinger er noe som er gjennomgående for alle 

avdelingene innen HOV. For at politikerne skal ha best mulig grunnlag for sine 

vedtak, så mener Norsk Sykepleierforbund at disse kuttene er noe som må 

spesifiseres. I flere av enhetene er det også lagt inn mindreinntekter for 

refusjoner til særlig ressurskrevende tjenester. Her er det tilrettelagte tjenester 

og heldøgnstjenester som rammes mest. I revidert statsbudsjett ble det bevilget 

økte rammer til ressurskrevende tjenester. Norsk Sykepleierforbund mener 

disse midlene spesifikt må tilføres enhetene som utløser disse midlene.    

 

Norsk Sykepleierforbund er svært bekymret for forslaget om nedtak 

av barnevernspedagoger i skole. Disse er viktige samarbeidspartnere for 

helsesykepleierne i et forebyggende perspektiv. Nedtak 
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av barnevernspedagoger i skole vil fjerne muligheten for blant annet 

gruppetilbudet i skolen, noe som ikke er et lovpålagt tilbud, men som kommunen 

tidligere har sagt de skal satse på. BTI-grupper er en viktig samarbeidsarena 

mellom barnevernspedagoger og helsesykepleiere, både på barneskole og 

ungdomsskole, som et ledd i et forebyggende arbeid. Uten dette tilbudet 

vil helsesykepleierne få veldig redusert mulighet til å jobbe forebyggende, 

og fortrinnsvis ha mulighet til å utføre lovpålagte tjenester, som vaksinering, 

måling og veiing.  I tillegg har kommunen fått overført ansvaret for 

skolehelsetjenesten i videregående, etter økonomiske kutt i fylkeskommunen, 

og 70-80% av dagens ressurser ved helsestasjonstjenesten må brukes til å 

utføre lovpålagte tjenester ved Lena-Valle vgs.   

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

 

Benedicte Lånke 

Hovedtillitsvalgt  

Norsk Sykepleierforbund  

 
 
 


