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Til 
Kommunestyret i Tana kommune 
Postmottak Tana kommune 
 
 

Tana bru, 14.11.19 
 
 
 
 
 
Kommentarer fra tillitsvalgte til foreslåtte kutt i budsjettet for 2020 
  
Kommunen er i en krevende økonomisk situasjon med behov for store budsjettreduksjoner. 
Dette leder igjen til kutt i eksisterende kommunale tjenester og tilbud. For å forårsake minst 
mulig ulempe for kommunen og kommunens innbyggere er det viktig å inneha en forståelse 
av hvilke konsekvenser ulike reduksjoner vil kunne medføre. Det er vanskelig å få en god 
forståelse av dette uten selv å observere hvordan de ulike tjenestene fungerer i praksis og 
hvilke oppgaver de må håndtere. Vi vil med dette bringe inn noen viktige momenter omkring 
betydningen av noen av tjenestene der det er foreslått reduksjoner og utfordringer vi står 
overfor. 
  
Gitt de utfordringer kommunen står overfor, virker det lite ansvarlig å kutte i forebyggende 
helsetiltak for befolkningen. Vi har mye kompetanse og dyktige, engasjerte personer i 
kommunen. Vi må passe på å ikke la kortsiktige prioriteringer forvolde større skader på lengre 
sikt. Sammensatte funksjoner som med engasjement og faglighet er bygd opp over tid vil ofte 
ikke kunne erstattes i samme grad på kort sikt. Vi har stor forståelse for at det er mange og 
krevende saker å sette seg inn i og at vi her kommer med nok et stort dokument. Vi har 
forsøkt å skrive dette dokumentet på en måte som vi håper kan være både forståelig og 
informativt fordi dette omhandler forhold av grunnleggende betydning for innbyggernes 
helse og ivaretakelse og kommunens fremtid. Vi vil derfor også komme med en sterk 
tilrådning om å reflektere over problemene som beskrives og også gjerne ta kontakt med oss i 
helsevesenet om det er noe dere som politikere lurer på. Ta også kontakt om dere ønsker mer 
informasjon om eller referanser til kildematerialet.  
 
Lykke til med den viktige og krevende jobben dere gjør! 
  
  
  
Holde 100% helsesykepleier-stilling vakant 
Kommunen skal etter planen ha ansatt 2 stk 100 % helsesykepleiere. En av disse stillingene vil 
holdes vakant av kommunen da den blir finansiert av et utdanningsprosjekt som finansieres 
av Fylkesmannen. Denne stillingen brukes til veiledning av helsesykepleierstudenter i tillegg til 
ordinær helsesykepleierjobb. Kommunen skal utdanne 3 stk sykepleiere til helsesykepleiere. 
Det er imidlertid kun en av disse studentene som vil jobbe på helsestasjonen under 
utdanningen og starter 1. februar 2020. Helsesykepleierstudent vil være 50 % på 
helsestasjonen, imidlertid vil det også være studiesamlinger innimellom. Det forventes 
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imidlertid en lavere produktivitet på grunn av studiebelastning, mindre kompetanse og 
erfaring.  
  
Da en av de 100 % ansatte helsesykepleierne inngår i prosjektstillingen nevnt over, vil denne 
også måtte bruke deler av sin stilling til veiledning av de 3 helsesykepleierstudentene og i 
tillegg som hovedveileder av inntil ca 5 ytterligere helsesykepleierstudenter i andre 
kommuner ca 2-3 dager under praksisperioder.  
  
Det er usikkert for oss hvor mye tid som går med til veiledning av helsesykepleierstudentene. 
Men vi risikerer å få mindre enn 200% helsesykepleierressurser til rådighet for 
helsesykepleierarbeid på helsestasjonen. Dette vil da kunne innebære en fortsatt 
underbemanning. Samtidig vil det kunne være helsesykepleiere som mangler lokal erfaring. Vi 
vil også fremholde at det er avgjørende med samisk kompetanse for å kunne følge opp 
samisktalende barn, ikke bare til språktester, men generelt for å kommunisere hensiktsmessig 
med barnet.  
  
Det har siden 2017 vært underbemanning med helsesykepleiere og det er et etterslep på 
oppgaver. Det har likeledes de siste årene blitt økende utfordringer med overvekt og psykisk 
helse på skolene. Kommunen har i denne perioden brutt lovpålagte forpliktelser for 
oppfølging på dette området. Det er behov for økte ressurser for å imøtekomme disse 
utfordringene. Det har vært 2,5 år med lavere bemanning enn det som har vært nødvendig 
for å sikre lovpålagte oppgaver, samtidig foreligger det alvorlige helseutfordringer hos barn og 
unge. Det er vanskelig å forutsi hvor store ressursene vil bli i praksis med den foreslåtte 
bemanningen. For oss fremstår den foreslåtte bemanningen som et minimum i den 
situasjonen vi nå står i. Vi vurderer det svært viktig at helsestasjonen og barn og unge vies 
større oppmerksomhet og prioritering enn det som har blitt gjort de siste årene. 
  
På ungdata-undersøkelsen blant elever på ungdomsskolen fra 2018, skårer Tana høyere enn 
både Finnmark og resten av landet på forekomst av psykiske helseplager som ensomhet og 
det å bli mobbet. Trivselen på skolen er lavere enn for resten av landet og det er langt færre 
ungdom i Tana enn i resten av landet som tror de kommer til å leve et godt og lykkelig liv. Det 
er også langt flere ungdommer i Tana som er misfornøyde med lokalmiljøet der de bor 
sammenliknet med resten av landet. Folkehelseprofilen for 2018 viser også som det nevnes 
senere betydelig frafall i Tana fra videregående skole.  
  
Folkehelseinstituttet skriver i sin rapport om barn og unges psykiske helse fra 2018: «Utover 
sykdomsbyrdeberegninger, har psykiske lidelser i barne- og ungdomsårene potensielt 
vidtrekkende negative konsekvenser. Psykiske plager og lidelser i barne- og ungdomsårene 
har sammenheng med blant annet: -frafall i skolen, lavere tilbøyelighet til høyere utdanning, 
løsere tilknytning til arbeidsmarkedet, økonomiske vansker og vansker i nære relasjoner -
psykiske lidelser og helseplager senere i livet -rusproblemer og rusmisbruk Videre har 
amerikanske studier vist at ensomme barn er mer mer mottakelige for depressive symptomer 
i ungdommen. Studier tyder på at 90 % av dem som begår selvmord har hatt en psykisk 
lidelse. Selvmord er den vanligste dødsårsaken hos gutter og unge menn i Norge (27 %) og er 
også en betydelig årsak hos jenter og unge kvinner (23 %). 
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Holde helsesekretærstilling vakant 
Vi helsesekretærer har pr nå høyt arbeidspress med de stillingene vi har til disposisjon, og ved 
å kutte eller å holde en stilling vakant vil gjøre vår hverdag mye vanskeligere. Vi er allerede 
sårbare, og har lite og ingenting å gå på når vi nå ikke kan ta inn vikarer ved sykdom og annet 
frafall.  
 
På laboratoriet har vi måtte forholde oss til en liste hvor pasientene står oppført hvert femte 
og tiende minutt, og det er forbundet stor risiko til en så hektisk arbeidssituasjon. Vi skal 
ivareta pasienten samtidig som vi skal kvalitetssikre arbeidet og sørge for at både merking og 
forsendinger blir korrekte. Det hender også rett som det er at vi må ta inn pasienter 
"innimellom" akutt, og det resulterer da i at det blir forsinkelser i tillegg.  
Vi har også en "lab 2"-funksjon som dessverre ikke har vært oppe og gått på lenge pga 
personalmangel, og denne posten er verdifull ift å avlaste både lab og skiftestue når trykket er 
stort. Vi ser daglig at det er behov, men har ikke mulighet pr nå til å prioritere denne posten.  
 
På skiftestua har vi ordinære timer for blodtrykksmålinger, hørselstester, spirometri 
(lungefunksjonsmålinger), EKG (elektronisk hjerteundersøkelse), sårskifte, injeksjoner m.m., 
og i tillegg server vi legene og assisterer de ved akutte tilfeller. Arbeidspresset kan være stort, 
og det hender vi står igjen etter arbeidstid for å få gjort alt som må gjøres før neste dag.  
 
I resepsjonen sitter det en person som server oppmøtte pasienter, tar telefoner ift både 
reseptbestillinger, timebestillinger, pasientreiser, og ellers skal ta forefallende arbeid som 
innkallinger til timer. Det er vanskelig å få kontinuitet i arbeidet der pga mye avbrytelser fra 
både pasienter og kollegaer, og etter endt dag er gjerne skuldrene oppunder ørene.  
 
På bakrommet har vi to poster. Den ene er dedikert til telefoner med reseptbestillinger, 
timebestillinger og henvendelser via helserespons og alt disse henvendelsene innebærer. Det 
er vanvittig mange telefoner inn til legesenteret daglig, og vi får ofte kjeft pga lang ventetid. Vi 
har saker som tar mye tid og kapasitet, og ofte må vi la noe ligge og så fortsette på sakene 
siden. På den andre posten gjøres medisinbestillinger, varebestillinger, postbehandling med 
skanning, dødsmeldinger og annet forefallende. Denne posten har fått lide pga 
personalmangel, og vi henger altfor langt etter med skanningen. Dette er noe som henger 
over oss til enhver tid, for det er viktig å få pasientdokumentene inn i journalen for videre 
behandling av lege. Dette har igjen ført til at vi får purringer bl.a. fra pasienter som etterlyser 
behandling av sine saker. Siste året har vi merket høyere pågang både på telefon og i 
resepsjonen. Folk blir frustrerte, og har ringt ned på kommunen og til de ulike lederne våre. 
 
Lillian er vår teamleder, og hun har en omfattende jobb med mye administrativt ift alle leger, 
turnusleger og studenter vi har innom oss, samt 50% som helsesekretær. Hun må jobbe en 
del overtid for å rekke over alt, og siste halvåret har hun måtte jobbe mer eller mindre 
konstant på bakrommet for å dekke opp ved sykdom og annet frafall. Dette har ført til at hun 
måtte utsette sin ferie for å få kabalen til å gå opp hos oss, samtidig som hun har ivaretatt alle 
sine teamlederoppgaver. 
 
Legene har fått flere konsultasjoner pr dag, og det igjen fører til økt arbeidsbelastning også på 
helsesekretærene. Ventetid blir lengre, pasientene misfornøyde. Hvilke arbeidsoppgaver skal 
vi kutte? Legene er avhengige av oss for å få flyt i sitt arbeide. Det er dårlig økonomi å bruke 
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legene til helsesekretæroppgaver som blodtrykk, injeksjoner, CRP osv.. Legene må bruke tid 
på å lete og vente på ledig helsesekretær. Vi har også høy gjennomsnittsalder. 4 av 7 er over 
60 og har dermed krav på en ekstra ferieuke pr. år. Vi har en på seniortiltak, og Lillian som 
hovedtillitsvalgt for Delta har 20% frikjøp.  
 
Vår hverdag er pr nå preget av brannslukking, og vi er alle engstelige for at arbeidspresset skal 
bli enda større. Dette vil gi ringvirkninger i form av enda større slitasje på personalet, og ende 
med sykmeldinger. Vi går rundt med høye skuldre, og selv om vi er veldig glade i jobben vår, 
så føles det tungt når ting er som nå. Det blir enda lengre ventetid på laboratoriet og 
skiftestua, og enda lengre ventetid for å komme gjennom på telefonen om vi skal måtte kutte 
ned eller holde en stilling vakant. Vi har ikke råd til å øke slitasjen på våre kollegaer, og det 
håper jeg vi kan få forståelse for.  
 
Siden i vår har det vært perioder hvor vi kun har vært to og tre helsesekretærer på jobb, med 
det resultat at vi blir forsinket. Pasientene har også måtte tåle lengre ventetid på å få hjelp, 
selv om de har avtalte timer. Det krever også enormt av den helsesekretæren som skal serve 
to og tre poster! 
 
Vi har også samarbeid med Nesseby legekontor som medfører at vi ganske ofte må ta imot 
pasienter fra Nesseby.   Før en nedbemanning i Tana må hele samarbeidet med Nesseby tas 
opp til vurdering.  Slik det fungerer i dag er det kun Tanas helsesekretærer som får ekstra 
belastning som følge av samarbeidet.  Helsesekretærene må kunne brukes på tvers av 
kommunene og ha samme arbeidsgiver.  
 
Vil oppfordre de som føler de ikke helt forstår hvorfor det er så krevende å jobbe på et 
legesenter som vårt ber om en samtale med undertegnede eller evt vår hovedtillitsvalgte 
Lillian Saua.  
 
  
Ikke bruk av legevikar 
Det er i utgangspunktet ikke ønskelig å ta inn vikar. Det er imidlertid slik at legetjenesten er en 
nødvendig basistjeneste for å fortløpende ivareta behovet for helsehjelp i befolkningen, og 
tjenestene som leveres er ikke uten videre av en slik art at det er forsvarlig at de «settes på 
vent». Vi er avhengig av å sikre en døgnkontinuerlig legevakttjeneste og en forsvarlig drift av 
legetjenesten. Om legebemanningen ikke er tilstrekkelig for å sikre dette vil det kunne være 
nødvendig å ta inn vikar. Legene har allerede en svært høy arbeidsbelastning. Det vil kunne 
være utfordrende å sikre god nok legedekning i perioder med økt fravær som ved ferie eller 
ved sykdom. Det er helt uvanlig at kommuner unnlater å ta inn vikar om legebemanningen 
ikke er tilstrekkelig. Vi slutter oss forøvrig til virksomhetsleders uttalelse.  
  
 
Nedleggelse av frisklivssentral 
Frisklivssentralen er en viktig aktør i kommunen for å bidra til fysisk aktivitet og sunn livsstil 
både hos barn/unge og voksne. Frisklivssentralen har et viktig samarbeid med fysioterapeut, 
kommunepsykolog og helsestasjonen i å styrke og i praksis følge opp fysisk aktivitet og sunt 
kosthold i barnehage og skole.  
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Frisklivssentralen er for personer som ikke er vant til å være fysisk aktive eller trene på 
egenhånd et unikt og viktig tilbud. Samtidig utfører Frisklivssentralen en rekke tiltak som 
bidrar til å øke fysisk aktivitet i befolkningen og med det redusere risiko for 
livsstilssykdommer. Fysisk aktivitet beskytter diabetespasienter fra å utvikle mer alvorlige 
assosierte sykdommer som hjerte-karsykdommer. Regelmessig fysisk aktivitet halverer 
risikoen for utvikling av tykktarmskreft og risikoen for brystkreft reduseres med 40 %. (Disse 
to kreftformene er hhv. den fjerde vanligste og nest vanligste kreftformen i Norge). Fysisk 
aktivitet er en vesentlig del av behandlingen ved slitasjegikt, både før og etter eventuell 
operasjon. Regelmessig fysisk aktivitet bidrar til å bedre lungekapasiteten og redusere 
anfallsfrekvensen hos personer med astma og kols. Fysisk aktivitet er gunstig ved psykisk 
sykdom som depresjon, angst og panikklidelser og gir større psykisk velvære. Fysisk aktivitet 
forebygger og reduserer høyt blodtrykk og forebygger utvikling av diabetes type 2. Fysisk 
aktivitet forebygger utvikling av muskel- og skjelettlidelser. Sistnevnte står for står for 37% av 
sykefraværet i Norge og er den dominerende årsaken til sykefravær og uføretrygd.  
  
Usunn livsstil er en viktig risikofaktor for overvekt.  
Undersøkelse fra 2014 (Saminor 2) fant for innbyggere mellom 40 og 79 år i Tana 80 % 
overvekt/fedme hos menn 70 % overvekt/fedme hos kvinner. Nasjonale beregninger indikerer 
overvekt/fedme hos 75% menn og 60 % kvinner i Norge. Tana virker altså å ligge noe høyere 
enn dette landsgjennomsnittet.  
  
Overvekt er også en stor helseutfordring hos voksne og bidrar til økt risiko for sykelighet og 
sykefravær. Det er dokumentert at fysisk aktivitet er viktig i denne gruppen for å motvirke den 
økte sykdomsrisikoen ved overvekt. Flere store undersøkelser i USA indikerer at fysisk 
inaktivitet er den viktigste årsaken til økt forekomst av død og sykdom ved overvekt/fedme. 
Den økte sykdomsrisikoen på grunn av overvekt kan reduseres betydelig ved å komme i god 
fysisk form, samtidig som dette også bidrar til vektreduksjon. 
  
Med tanke på utviklingen i alderssammensetningen i kommunen er det tilrådelig å jobbe for 
en sunn helse generelt i befolkningen og forebygge sykelighet i den yngre delen av 
befolkningen. De sparte utgiftene som følge av forebyggende helsetiltak, er ikke mulig å angi, 
men vi vet at fysisk aktivitet bidrar til redusert sykdomsrisiko og redusert sykefravær. 
  
  
Avslutte LOS-prosjektet 
Prosjektet med oppfølgings- og los-funksjon for ungdom er støttet av BUFDIR. Dette er et 
prosjekt som har som mål å «styrke ungdommenes skoletilknytning, trivsel og mestring» og 
gjennom det bidra til å «øke gjennomføringen i videregående opplæring og bedre 
skoleprestasjoner» 
Folkehelseprofilen for 2018 viser i Tana frafall i videregående skole på 38 % som er høyere 
enn i både Finnmark (32%) og landet forøvrig (22%). Det er med andre ord et betydelig 
problem og et stort behov for å gode langsiktige tiltak. Det bør være et mål for kommunen å 
redusere frafallet. Det foreslåtte kuttet på dette området tjener derimot til det motsatte og 
vil i fremtiden kunne øke risikoen for at frafallet øker ytterligere.  
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Kutt av stilling i rus- og psykiatritjenesten 
Stillingen er i dag knyttet opp mot forebyggende helsearbeid, i hovedsak rettet mot barn og 
unge i alderen 13 – 24 år.  
  
Vi vet at det hos barn og unge i kommunen er høyere forekomst av psykiske vansker. Dette er 
assosiert med større sykelighet og økt sykefravær fra jobb i voksen alder. 22 % av 
sykefraværet i Norge skyldes psykiske lidelser. Fastlegene opplever stor pågang med 
helseplager relatert til psykiske lidelser og svekket arbeidsevne på grunn av dette. Det er 
viktig med et hensiktsmessig helsetilbud som kan komme tidlig inn for denne gruppen.  
  
Rustjenesten utfører et viktig oppfølgingsarbeid av kronisk psykisk syke og rusmisbrukere. Rus 
og psykiatritjenesten gjør også viktig arbeid som bidrar til å forebygge utagerende og voldelig 
atferd som vil kunne ha vidtrekkende konsekvenser i familie og lokalsamfunn.  
  
Å bruke mindre ressurser på forebygging og behandling på tidlig stadium, vil potensielt 
medføre merkostnader for kommunen i senere år. Amerikansk forskning initiert av National 
Institute of Mental Health har funnet at halvparten av tilfellene av kronsisk psykisk lidelse 
gjennom livet begynner før 14-års alder. Det går også ofte lang tid mellom når symptomene 
opptrer og når personene selv oppsøker hjelp. Det er kjent at å behandle psykiske lidelser 
tidlig vil være kostnadseffektivt og forebygge funksjonssvikt sammenliknet med å vente 
ettersom sykdommen ofte forverres over tid. 
  
  
Foreslått 50 % reduksjon av 100 % psykologtjeneste som følge av salg 
Det er fra 2020 et lovkrav at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Psykologer har en 
spesiell kompetanse som innenfor sitt felt går utover legers og annet helsepersonells 
kompetanse.  Psykiske vanskeligheter er noe som rammer alle mennesker. Våre tålegrenser 
og mestringsevner vil også variere mellom individer og også innen hvert enkelt individ til 
forskjellig tid. Det er ikke til å unngå at vi som mennesker opplever vanskeligheter knyttet til 
for eksempel sykdom, skade, ulykker, sorg, samlivsbrudd, konflikter, søvnvansker, angst, 
depresjon, aggresjon, rus, frykt, mishandling, mobbing, for å nevne noe. Dette er fenomener 
som går dypt inn på oss som enkeltmennesker og ofte preger langt flere mennesker enn den 
enkelte som er berørt. Dette er fenomener som vil nedsette vår livskvalitet, redusere vår 
helse, øke risikoen for destruktiv og skadelig atferd, øke belastningen på familier og øke 
sykefraværet.  22 % av sykefraværet her i landet er relatert til psykiske lidelser og dette 
gjelder også en betydelig del av sykefraværet i Tana.  
  
Kommunepsykologens oppgaver er å blant annet ta tak i disse fenomenene. 
Kommunepsykologen: 
-jobber med planarbeid og tiltak for å forebygge i tverrfaglige team 
-veileder annet helsepersonell som jobber med psykisk helse på konkrete arbeidsoppgaver og 
problemstillinger og bidrar til opplæring av for eksempel psykiatriske sykepleiere, 
helsesykepleiere og leger. 
-byr på et lavterskeltilbud for å tidlig komme inn med behandling for psykiske lidelser. Det er 
vist at tidlig intervensjon er betydelig rimeligere enn sen intervensjon. Å for eksempel lære 
barn og unge sosial og emosjonell regulering kan forebygge vold, rus, psykiske lidelser og 
vanskeligheter senere i livet.  
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Psykologtjenesten er altså en basistjeneste i kommunen som skal bidra til best mulig 
håndtering av grunnleggende og mer krevende problemer som alle i forskjellig grad vil 
oppleve i livet og som også har store kostnader med redusert livskvalitet for den enkelte og 
utgifter og produksjonstap for samfunnet. 
  
Som tidligere beskrevet i avsnittet om rus- og psykiatritjenesten, vil det å bruke mindre 
ressurser på forebygging og behandling på tidlig stadium, potensielt medføre merkostnader 
for kommunen i senere år. Amerikansk forskning initiert av National Institute of Mental 
Health har funnet at halvparten av tilfellene av kronisk psykisk lidelse gjennom livet begynner 
før 14-års alder. Det går også ofte lang tid mellom når symptomene opptrer og når personene 
selv oppsøker hjelp. Det er kjent at å behandle psykiske lidelser tidlig vil være 
kostnadseffektivt og forebygge funksjonssvikt sammenliknet med å vente ettersom 
sykdommen ofte forverres over tid. 
  
 Å redusere psykologtilbudet i kommunen vil medføre mindre grad av og mindre spesialisert 
helsehjelp til befolkningen på et grunnleggende område med stor betydning for mange. Det 
vil kunne medføre større lidelsestrykk og økt sykefravær. Som virksomhetsleder skriver 
forventes det økt ventetid for kommunens innbyggere, mindre tid til veiledning og utvikling- 
og planarbeid. Det forventes mindre tid til oppfølging av kronisk syke og mindre tilgang til å 
behandle unge med psykiske lidelser. Vi støtter forslag om å utrede muligheter for å styrke 
psykologtjenesten i kommunen med mulighet for å kunne selge tjenester til andre 
kommuner, men uten at det går på bekostning av kommunens tilbud til egne innbyggere.  
  
  
Redusere tilskudd til Tana arbeidsservice 
Vi slutter oss til kommentar fra virksomhetsleder Per-Ivar Stranden: 

«Helseavdelingen overfører lønnsmidler til en 80% stilling fra tidligere Møteplassen til 
Aktivitetssenteret på Tana Arbeidsservice. Tilskuddet foreslås redusert med 20 %. 
Aktivitetssenteret gir dag aktivitetstilbud til funksjonshemmede og brukere fra rus- og psykisk 
helsetjeneste, men tilbudet er også åpent for alle i aldersgruppen 18-67 år som ønsker å delta 
der. Hvis innsparingstiltaket vedtas vil ikke Tana Arbeidsservice videreføre driften av 
Aktivitetssenteret på dagens nivå».  

  
40% økning av ressurs, tjeneste for funksjonshemmede 
Som følge av endring av oppgaver til tjenesten har det over tid vist seg at denne tjenesten er 
underbemannet. Det går utover de som trenger det aller mest som er barn, unge og voksne 
med en nedsatt funksjonsevne og/ eller psykisk utviklingshemmede som bor ikke bor på en 
institusjon men bor i sitt eget hjem. En økning av resursen til denne stillingen vil gjøre det 
mulig å sikre at det blir gitt nødvendig og god nok oppfølging av brukere og tjenesteytere, der 
i blant støttekontakter. Dagens saksmengde er av en slik art at det kun er ressurser til 
saksbehandling og svært enkel oppfølging. Det er heller ikke nok resurs til å sikre at 
koordinerende enhet fungerer slik det er tenkt, og at kvaliteten på vedtatte individuelle 
planer er i tråd med kravene til slike planer. 
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Angående jordmortjeneste 
Tana kommune kjøper 33 % jordmortjeneste fra Nesseby kommune. Dette tilsvarer ca 1,5 dag 
per uke. Jordmor skal blant annet ha svangerskapskontroller etter egne retningslinjer og 
utføre hjemmebesøk innen 3 dager etter at kvinnen har kommet hjem fra sykehus. 50% av 
hjemmebesøkene er ikke blitt utført på grunn av manglende ressurser og de som har blitt 
utført har ofte ikke blitt utført innen fristen. Kommunen er på nåværende tidspunkt ikke i 
stand til å oppfylle sine lovpålagte krav i forbindelse med jordmortjenesten.  
 
Det er også viktig å trekke frem betydningen av jordmor i vakt. Ved mulig fødsel eller 
krevende svangerskapsrelaterte plager er det i praksis slik at vaktlege eller 
ambulansetjenesten kontakter jordmor. Det er økende antall risikosvangerskap, blant annet 
på grunn av økende alder på den gravide, overvekt og diabetes. Dette gir mer krevende 
oppfølging. Og vi har hendelser med fødsler og alvorlige situasjoner. Jordmødrene får 
imidlertid ingen godtgjørelse for å være i beredskap.  
 
Helsedirektoratet har i sin veileder «Et trygt fødetilbud, Kvalitetskrav til fødselsomsorgen» gitt 
nærmere informasjon om organisering av følgetjenesten og angir at «Det legges til grunn et 
behov for en døgnkontinuerlig vaktberedskap og følgetjeneste der det er halvannen times 
reisevei til fødestedet. Dette er en veiledende grense». Det står også angitt at «I kommuner 
der det er for få gravide til å dekke en døgnkontinuerlig beredskap, kan følgetjenesten være 
behovsprøvd.»  
 
I Tana og Nesseby er det estimert til sammen 36 fødsler for 2019. Det er allerede per nå 20 
gravide i Tana og Nesseby med termin i 2020, dette kan gi forventning om enda flere fødsler i 
2020 enn i 2019. Dette bør kommunene glede seg over og sørge for å tilrettelegge for at 
småbarnsfamilier og unge fortsatt vil bosette seg i våre kommuner og vi bør gi dem et 
forsvarlig helsetilbud.   
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