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Vedrørende forslag på kutt av stilling - psykiatrisk sykepleier og psykolog 

Viser til budsjett 2018 hvor det foreslås å kutte stillingen psykiatrisk sykepleier og psykolog stilling. 

Det foregår nedskjæring i antall døgnplasser i det statlige psykiske helsevern og når tilbud legges ned 

i spesialisthelsetjenesten, blir Lebesby kommune stående alene om å gi sine innbyggere med psykisk 

sykdom og vansker et godt tilbud. I budsjettforslaget kommer det fram at det skal kuttes på 

stillingene som psykiatrisk sykepleier og psykolog. 

NSF stiller spørsmål ved hvem i Lebesby kommune som skal ivareta menneskene med psykiatri -og 

rus diagnoser. Psykolog og psykiatrisk sykepleier gir i dag lavterskel tilbud til mennesker med 

psykiske vansker eller lidelser. De jobber forebyggende for å unngå at mennesker med lette eller 

moderate psykiske vansker lett kan få hjelp og derfor unngå unødvendig innleggelse ved det 

kommunale sykehjem eller et høyere organ. 

Samhandlingsformen har skapt en forventning om at kommunene skal ta seg av mange alvorlige syke 

som ikke får døgntilbud i spesialisthelsetjenesten.  Lov om helse – og omsorgstjenester i kommunen 

pålegger kommunene å etablere ‘’faglig forsvarlig rehabiliteringstjenester ‘’. Kommunen har ansvar 

for mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser, og hvis ikke ressursene til kommunalt psykiske 

helse – og rusarbeid økes, vil kommune slite med å gi et tilbud til hele målgruppen (Sintef, 2015). 

Det skal gis koordinerte og samordnede tjenester, samt utarbeides individuell plan til personer 

bosatt i kommunene med psykiske og rusrelaterte lidelser. Deretter skal det gis tilbud om nødvendig 

helsehjelp ved kort eller langvarig sykdom. Det skal forebygges, behandles og tilrettelegges for 

mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne.   

NSF stiller spørsmål ved hvem som skal følge disse personene opp etter innleggelse for å kartlegge 

behov og tilrettelegge tjenester utenfor institusjon? Det stilles også spørsmål ved hvem som skal 

ivareta personer i livskriser som har behov å snakke med psykolog eller psykiatrisk sykepleier?  

Norsk sykepleieforbund henviser til Lov om kommunale helse – og omsorgtjenester  

Kap.3 § 3-1. Kommunens overordnende ansvar for hele -og omsorgstjenester som sier at kommunen 

skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse -og 

omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer 

med somatiske eller psykisk sykdom, skade elle lidelse , rusmiddelproblem, sosiale problemer eller 

nedsatt funksjonsevne. Kommunens ansvar innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og 



korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov og 

forskrifter. 

Diagnostierte psykiske lidelser vil ofte kreve behandling over tid. Pasienter med psykiske lidelser som 

trenger oppfølging fra kommunal instans, henvises til kommunal helsetjeneste. Det er derfor 

lukrativt for Lebesby kommune at det er fagpersonale med utdannelse innen psykisk helse som 

følger opp personer med psykisk sykdom. Disse fagpersonene omfatter psykiatrisk sykepleier og 

psykolog. 

NSF stiller seg kritisk til at det foreslås et kutt på overnevnte stillingene, da dette vil gå utover 

menneskene med psykiske vansker eller lidelser. Hvis begge stillingene kuttes vil det ikke være tilbud 

for de som trenger det og det vil kunne gi økt trykk for sykehjemmet, legetjenesten og hjemmebasert 

omsorg vedrørende oppfølging.  
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