
MODELL FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN 

I HARSTAD KOMMUNES ØYSAMFUNN ETTER ETABLERING AV BJARKØYFORBINDELSEN

Symbolforklaring
Blå pil markerer forventning om samarbeid i øysamfunnets 

tjenesteapparat.

Grønn farge viser tjenester lokalisert til øysamf.

De organisatoriske enhetene er markert med ulike farger
Rød skrift markerer uenighet mellom modell H og B

Modell H 

Ikke eget omsorgsdistrikt for øysamfunnet

Ikke maksikal utnyttelse av plasser ved Bjarkøy sykehjem

Ikke definere Bjarkøy sykehjem som primært sykehjem for øysamf.

Middagsprod. v/ Bjarkøys.hj. opphører høsten 2013

Ikke behov for spesifikke rekrutterings- og kompet.h.tiltak

Koord.enh. Ikke avsatt fysioterpiressurs for øysamfunnet

Enh.leder Rutinemessige oppdrag på natt i hjemmetjenesten utredes i ny plan.

8 årsverk Modell B (Som beskrevet i kartet)

(Eget omsorgsdistrikt som overgangsordning) - Modell B-2 Forkastet forslag

Full utnyttelse av sykehjemskapsitet gir effektiviseringsgevinst

Legevakt-/ Sjef Sjef Sjef Avd. ….. Avd. Øysamf Avd. ….. Bjarkøy sykehjem er primært sykehjem, mulighet for unntak e. søknad

AMK psykiatritj. helsesøstertj. rehab.tj (Oppretth. Middagsproduksjon) - Modell B-2  Forkastet forslag 

Samarb. 31-32,5 årsv. Spesifikke kompetansehevings- og rekrutteringstiltak er nødvendig

Det bør avsettes fast 60 % fysioterpiressurs for øysamfunnet inkl. sykehjem

Ikke behov for rutinemessige oppdrag i hjemmtjenesten som fast ordning, 

Trygghets- Hjelpem.- men kan vurderes v/ spesielle behov.

alarmer lager Antall årsverk i omsorgssektoren avhenger av:
Nedleggelse av egen middagsproduksjon: - 0,5 årsverk

Økning fra 11 til 16 plasser: + 1 årsverk, men redusert kostnad per plass

Reduksjon av adm.tid: - 0,3 årsverk

Fastlege Psyk. S.pl Helsesøster Fysioterapeut Reduksjon av  hjemmesykepleien som følge av felles base: - 1 årsverk

80 % Etter behov Etter behov 60 % De to kommunene har til sammen 33 årsverk i øysamf.
Øysamfunn Øysamfunn Øysamfunn Øysamfunn

Helsesekr. Turnuskoord. Merkantil* * Merkantil funksjon er inkl. ca 30 % fjernarb.plass ** Sykehjemmets funksjonsområder:

80 % 20 % 100 % for vederlagsberegning.

rehabilitering, palliativ beh., demens-

omsorg, medisinsk behandling jfr.

samhandlingsreformens forventninger,

langtidsplasser og avlastning.

16 plasser 
Praktisk bistand Støttekont./BPA

Ikke egen middagsproduksjon

Vaskeri opprettholdes

3 av 9 omsorgsboliger på Bjarkøy omdisp.

til personalboliger

Ledet av øysamfunnets fastlege

SPF 23.07.12Det vises til modellens verbale del som beskriver uenigheten mellom modell B og H og oppsummerer argumentasjonen

Sandsøy bos.avviklet

Døgnkont. oppf. -ungd.m.spes.behov?

***Endring mht boliger

Boliger ***
9 boliger-Bj.øy

? Boliger på Lundenes

Lokal akuttmed. Beredskap
Fastlegen faglig ansvarlig

Bjarkøymodellen

?årsverk ? årsverk 

Lege/ambulanse/sykepleiere

Døgnberedskap for bef. I øysamfunnet

Nattberedskap for hj.s.pl i øysamfunnet 

Rekrut.- og kompet.h.plan og VM
Ergoterapitj. og trygghetsal. fra byen

Lokalt hjelpemiddell. (underlagt sentr.lager)

Kommunal akuttmed.samh.

Hjertestartergrupper

Skredgruppe

Observasjonspl.( - ikke Ø-hjelp),

Primært sykehjem for øysamf.

Øysamfunn

Hjemmetjenester 

Hj.s.pl dag og kveld. Felles base. 

Sykehjem **
 30 % adm.tid- fagl. (Ass.avd.spl.)

100 % (inkl. fagledelse)

Avdelingssykepleier 

30 % adm.tid fagledelse

Rådmann

Ass.rådmann

Enh.leder

Helsehuset

Kommuneoverlege/enh.leder

Distrikt Nord

Samlokalisering i Øysamfunnets  
helse- og omsorgssenter 

Bjarkøy
- 

modellen 


