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Evaluering av nedskjæringene i Pleie og omsorg 
 
Ordføreren gikk for en tid tilbake ut i avisen der han ønsket en evaluering av nedskjæringene i 
Pleie og omsorg i Ringerike kommune. Bakgrunnen for dette var at flere ansatte hadde meldt at 
arbeidspresset var så stort at de opplevde ikke å få gjort den jobben de ønsket ovenfor 
pasientene. Ordføreren formidlet også at organisasjonene skulle bli hørt i denne evalueringen. På 
de månedlige kontaktmøtene med Rådmann har er mulig å ta opp det man måtte ønske. 
Medbestemmelsesmøtene i Pleie og omsorg gir også mulighet til å ta opp saker. På bakgrunn av 
ordførerens utspill og signaler fra mine medlemmer har jeg allikevel lyst til å skrive dette brevet  
som HTV  i Norsk sykepleierforbund i Ringerike kommune. 
 
Det gjøres også mye godt arbeid i pleie og omsorg i vår kommune.  
 
 NSF har et godt tillitsvalgtapparat i kommunen vår.  Flere av de tillitsvalgte melder om behov 
for flere institusjonsplasser. Korttidsplasser blir fylt opp med pasienter som skulle vært på 
langtidsplass. Pasienter blir sendt hjem i påvente av langtidsplass, selv om sykepleieren noen 
ganger sier: ”Han eller hun kan ikke hjem; er for dårlig”. Tøffere vedtakstimer fra 
Bestillerenheten som gjør at pasienter får et dårligere tilbud. Bestillerenheten er også underlagt 
sparekrav.  Tall herfra den 25. april er at 18 pasienter venter på langtidsplass, noen av disse er 
hjemme.  
 
Det jeg ser er at presset på hjemmetjenesten er stort. Der er antall hender det samme selv om de 
har fått tyngre og mer pleiekrevende pasienter, som krever økt kompetanse og oppfølging . 
Antall vedtakstimer må stå i forhold til bemanningen på den enkelte enhet. 
Samhandlingsreformen har medført at dårligere pasienter enn før skrives ut av sykehuset  og blir 
i noen tilfeller sendt tilbake igjen til sykehuset. ”Det er visst ingen som vil ha meg”, er et utsagn 
jeg i blant hører den gamle kan si. Her spiller også sykehusets vurderinger en rolle. Jeg har 
etterlyst tallmateriale på denne svingdørsproblematikken, uten å ha fått det.   
 
Er vi i Ringerike kommune fornøyd med at de pleietrengende får mat, medisiner og tørr bleie? 
Hva med opptrening og gjenvinning av egen mestring?  Hva med følelsen av angst og utrygghet 
som flere pasienter kjenner på? Har vi tid nok til å bistå pasienten i  et måltid, slik at 
vedkommende får i seg tilstrekkelig mengde drikke og mat?  
Jeg får noen signaler om at har vi gamle som sitter delvis dehydrerte og underernærte i sine 
hjem. Jeg vet samtidig at det pågår et viktig ernæringsprosjekt  vedrørende dette.  
Hjemmetjenesten har ikke alltid tid til å ivareta og holde mage/ tarmfunksjonen hos pasientene.  
Noen blir lagt inn på sykehuset med magesmerter fordi de egentlig er obstiperte og skulle hatt 
hjelp til å få tømt tarmen. Slike ”unødvendige sykehusinnleggesler” forekommer.  Her må 
sykepleierne være flinke til å rapportere om  slike  behov til Bestillerenheten. 
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Skikkelig rapportering tar også tid.  Sykepleierne har allerede en stor arbeidsmengde og som 
HTV i NSF har jeg  i forbindelse med Samhandlingsreformen etterlyst behovet for flere 
sykepleiere ute i kommunen uten å få gehør på dette.  
 
Personalgruppa er slitne av stadige omorganiseringer, økt arbeidspress og stadig dårlig 
samvittighet fordi kvaliteten på tjenestene har gått ned. Det medfører et stort sykefravær på  
noen avdelinger. Tidligere kommunalsjef Vennevold konstaterte ovenfor meg at de store 
nedskjæringene ville gå  på kvaliteten løs. 
 
Er det slik at pasienter med sterke pårørende, får et bedre tilbud enn den som ikke har det? Det 
er viktig at sykepleierne  som skal være de svakes advokat, oppmuntres til å melde fra når ting 
ikke er som det skal.  
 
Det er fint at tas MKS gruppene med inn i evalueringsprosessen. Jeg vil berømme vår Rådmann 
som gikk ut på intranett og oppfordret alle til å være våkne for avvik og rapportere disse videre. 
Nettopp her kan vi finne nøkkelen til noe av omfanget av det jeg ovenfor har beskrevet. 
Allikevel tror jeg at  det er en underrapportering på antall avvik. Mange unnlater å skrive disse. 
Jeg hører ofte ansatte som formidler usikkerhet på om noen  ser på avvikene, tar dem på alvor, 
om de blir registrert, rapportert videre.. Dette gjør at mange ikke bruker tid på å skrive avvik… 
Her  har vi alle en jobb å gjøre! Et stort skritt i riktig retning kunne vært å få et kvalitetssystem 
opp å gå, der avvik ble elektronisk registrert og der både ledelsen vernetjenesten og 
tillitsvalgtapparatet kunne ha tilgang til tallene der. Da vil avvik blir registrert og måtte tas tak i, 
samtidig som en oversikt over utviklingen blir mer synlig.Verdighetsgarantien og 
Kvalietsforskriften gir  føringer for god standard til våre innbyggere.  Burde noe av 
innsparingene vi foretok i 2012 brukes til å imøtekomme behovet i Pleie og omsorg? NSF mener 
det. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
NORSK SYKEPLEIERFORBUND 

Sølvi Bergerud, HTV i Ringerike kommune     

  



 3   

  



 4   

 


