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Budsjett for Gildeskål kommune 2017 - Høringsuttalelse fra Norsk sykepleierforbund, 
Gildeskål 
 
Norsk sykepleierforbund (NSF) avdeling Gildeskål har i medlemsmøte gjennomgått 
rådmannens forslag til budsjett for 2017. I denne forbindelse ønsker NSF Gildeskål å rette 
lyset mot kommunens samfunnsplan og det avsluttete prosjektet ”fortettet omsorg og 
service”. Kommunens innbyggere skal ihht samfunnsplan bo hjemme så lenge som mulig, og 
motta den hjelpen der de bor så langt dette er mulig. I prosjekt ”Fortettet omsorg og service” 
ble det også fremsatt et forslag som ble tatt inn i senere vedtak om nedleggelse av en 
sykehjemsavdeling, for så å styrke hjemmesykepleien slik at tjenesten skulle bli mer robust.  
 
I styrkingen som har vært, ble det satt inn aktiv nattevakt i hjemmetjenesten på fastlandet, 
noe som har forhindret 5-6 innleggelser på langtidsplass i institusjonen. Før nattevakten ble 
innført i hjemmetjenesten, var det en typisk dag/aften-tjeneste, mens det nå er dreid om til 
en døgntjenste. Etter denne innføringen har man fått erfaringer som har tydeliggjort at det 
er et behov for å styrke ettermiddag/kveldene og helgene i hjemmesykepleien for å kunne gi 
et tilbud med god kvalitet i fremtiden. Som følge av samhandlingsreformen blir flere 
pasienter med krevende behandlingsforløp utskrevet til hjemmet. Blant annet skjer enkelte 
behandlinger i hjemmet som tidligere skjedde på sykehusavdelinger, noe som videre setter 
krav til tilstrekkelig kompetanse i de kommunale omsorgstjenestene. 
 
Vi i NSF Gildeskål er bekymret over denne utviklingen dersom det ikke iverksettes tiltak i 
det kommende budsjettet, da vi ser en økt tildens til at mangel på ressurser på aftenvaktene 
byr på utfordringer for å kunne ivareta brukerne på en forsvarlig måte dersom 
brukertyngden øker ytterligere.  
 
I rådmannens budsjettforslag er det lagt inn mulig tiltak med økning i forhold til styrking av 
hjemmetjenestene. Dette er et tiltak som vi i NSF Gildeskål ser på som særdeles viktig for å 
kunne tilstrebe videre utvikling og kvalitet i de omsorgstjenestene som gis til 
hjemmeboende innbyggere med behov for hjelp i Gildeskål Kommune.  
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