
Uttalelse til kommunestyret vedrørende forslag om kutt av helsesekretærstilling ved Tana 
legesenter.  

Kommunestyret skal ha foreslått kutt i helsesekretærstilling. Det er viktig at vi sier fra om de uheldige 
konsekvensene av dette.

Vi mener at foreslaget ikke bør vedtas. Det vil høyst sannsynlig volde større skade enn nytte for 
helsetjenesten, og medføre tap av inntekt for kommunen som overstiger innsparingen. En god 
grunnbemanninng av helsesekretærer er nødvendig for å utnytte legeressursene effektivt. 
Helsesekretærene jobber også størstedelen av arbeidstiden med selvstendige oppgaver som de takster 
for og slik genererer inntekt for kommunen. Oppgaver som helsefaglig rådgivning per telefon, 
prøvetaking og sårstell, er eksempler på legedelegerte oppgaver som utløser takst. I kraft av å være 
nødvendig støttepersonell for legene, vil færre antall helsesekretærer medføre redusert produksjon av 
legeoppgaver. Et konkret eksempel er at hull i timeplanen til legene lettere vil oppstå fordi det ikke blir 
tid nok til å følge opp timeboka ved siden av alle andre pålagte gjøremål. Dette skjer typisk ved 
avbestillinger der ledige timer kan utnyttes for andre. Grunnbemanningen av helsesekretærer i 
kommunen er i utgangspunktet marginal. Helsesekretærene er utsatt for et høyt arbeidspress pga. 
koronapandemien, i tillegg til at antall oppgaver delegert fra sykehusene til primærhelsetjenesten også 
har økt med tiden. Reduksjon av en helsesekretærstilling vil derfor gi et produksjonstap som er langt 
større enn det denne ene stillingen selv representerer. Sannsynligvis vil også økt arbeidsbelastning på 
helsesekretærene resultere i økt sykefravær, slik at man på sikt blir nødt til å gjøre dyre kompenserende
tiltak for å kunne tilby nødvendig og forsvarlig helsehjelp i kommunen.  

Vi har her listet opp flere uheldige følgevirkninger av kutt i helsesekretærstilling på legekontoret: 
- Det blir større forsinkelser på å utføre sårstell, blodprøvetaking og andre oppgaver som ekg, 24-timers
blodtrykk.
- Det kan bli vanskelig å nå gjennom på telefon til legesenteret samme dag.
- Nedbemanning av helsesekretærer vil medføre økt ventetid på skiftestue, blodprøver, legetimer
- Dårligere oppfølging og beredskap for covid-19. Reduserte muligheter for hurtigtester av pasienter 
med luftveisinfeksjoner før legetime som vil være uheldig.
- Lengre ventetid på reseptfornyelse.
-Vanskeligere oppfølging for de som har behov for en rask time til f.eks sykemeldinger. 
-Samarbeidet med andre kommunale tjenester vil svekkes da mye av kommunikasjonen også utføres av
helsesekretærer. 
-Rekvisisjon av transport til pasienter som har behov for hjelp til dette vil kunne gå i stå. 
-Sannsynligvis vil kutt av helsesekretær gå mest utover den eldre delen av befolkningen som ikke er i 
stand til å benytte seg av elektroniske kommunikasjonslinjer til helsesenteret. Videre er det også den 
eldre befolkningen som hyppigst bruker tjenester som bl.a. skiftestue til hjelp til sårstell ol. 
-Manglende tilbud på skiftestua vil medføre økt belastning på hjemmetjensten. 
-Det er stor omsetning av medisinsk materiell (som bandasje, smittevernutstyr, 
koronaprøvetakingsutstyr, blodprøveutstyr, desinfeksjonsmidler, sterilisering av utstyr som er 
nødvendig ved ulike inngrep) og det er svært viktig å sørge for tilstrekkelig mengde på lager og kunne 
opprettholde nødvendig beredskap der det er behov for akutt hjelp. Det vil kunne være svært alvorlig å 
gå tom for slikt utstyr. Dette er helsesekretærer sin oppgave å følge opp.
-Vi har ingen bioingeniør som tar laboratorieprøver, dette er også helsesekretærer sin jobb.
- Helsesekretærer scanner også inn til journal prøver og epikriser som kommer på papir slik at dette er 
tilgjengelig elektronisk for oppfølging. 



-Bemanningen av helsesekretærer er allerede lav og medfører slik det er nå stor slitasje på ansatte og 
betydelig grad av stress i jobben. Økt sykefravær er svært sannsynlig hvis man senker 
grunnbemanningen.
-Det er økt smittetrykk pga koronapandemien. Vi står nå overfor en opptrapping av tiltak i forbindelse 
med dette. Primærhelsetjenesten er svært belastet. Det vil være særdeles uklokt å kutte ytterligere. Å 
opprettholde et forsvarlig helsetilbud vil da kunne blir vanskeligere.
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