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Vedlegg til organisasjonskart 

Modell H – Framtidig organisering av helse- og 

omsorgstjenester i øysamfunnet i Nye Harstad kommune. 

Forslag fra Harstad kommunes representanter i 

faggruppen.   

Jfr. plandokumentene er det oppnådd enighet på mange områder mht. den framtidige 

organiseringen av helse- og omsorgstjenesten i øysamfunnet i Nye Harstad kommune. 

Harstad kommunes representanter foreslår følgende på de områder der det ikke er oppnådd 

enighet: 

 

1. Øysamfunnet legges inn som en avdeling under Omsorgsdistrikt Nord. Hvilke 

omsorgsfaglige oppgaver som kan ivaretas i øysamfunnet vurderes fortløpende. Det er 

ikke behov for spesifikke målsettinger for det helse- og omsorgsfaglige tjenestenivået i 

øysamfunnet. 

2. Det er ingen målsetting å utnytte kapasiteten ved Bjarkøy sykehjem maksimalt. Man 

velger derfor å se bort fra den mulige effektiviseringsgevinsten som er skissert i 

plandokumentet. 

3. Det defineres ikke et primærsykehjem for øysamfunnet. 

4. Middagsproduksjonen ved Bjarkøy sykehjem legges ned når kok-kjøl prinsippet er 

innført. Det etablerte LOKAL-MAT-prosjektet kan derfor ikke ivaretas. Man ser ingen 

faglige grunner for å videreutvikle LOKAL-MAT-prosjektet som et spesifikt trivsels- 

og aktivitetsskapende tiltak i øysamfunnet. Man ser heller ikke at det har noen 

ernæringsmessige implikasjoner som er verd å vurdere. 

5. Harstad kommune har rekrutterings- og komeptansehevingstiltak som ivaretas av 

personalavdelingen. Det er ikke grunnlag for å utarbeide spesifikke tiltak for 

øysamfunnets helse- og omsorgssektor. 

6. Når veiforbindelsen er på plass går fysioterapiressursen som per d.d. er etablert med 

60 % driftstilskudd inn i den kommunale fysioterapitjenesten. Tjenester til 

øysamfunnet vurderes fortløpende. 

7. Harstad kommune har en bevisst satsing på hjemmetjenester framfor 

sykehjemsplasser.  Man ser ikke bort fra at rutinemessige oppdrag på natt i 

hjemmetjenesten kan bli aktuelt når veiforbindelsen er på plass. 
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Harstad kommunes representanter oppsummerer sin argumentasjon på følgende måte: 

1. Det er viktig å etablere en felles kultur for tjenesteproduksjonen i Nye Harstad 

kommune. Ved å legge øysamfunnet inn under Omsorgsdistrikt Nord, oppnår man 

raskere en felles kulturell plattform for kommunen. Det ville være et fravik fra 

likhetsprinsippet i omsorgssektoren i Harstad kommune å etablere Øysamfunnet som 

et eget distrikt fordi det er så lite. Tjenestenivået vurderes under ett i Harstad 

kommune; det viktige er at kommunen samlet sett kan tilby lovpålagte tjenester. 

2. Det er usikkert hvordan behovet for sykehjemsplasser vil utvikle seg i framtiden fordi 

Harstad kommune har en definert målsetting om å satse på utbygging av 

hjemmetjenester framfor sykehjemsplasser. Øysamfunnets behov for sykehjemsplasser 

kan eventuelt dekkes fra sykehjem i byen. På denne bakgrunnen velger man å se bort 

fra effektiviseringsgevinsten som er påpekt ved å øke antallet plasser ved Bjarkøy 

sykehjem. 

3. Det er unødvendig å definere Bjarkøy Sykehjem som primærsykehjem for 

øysamfunnet fordi sykehjemstilbudet i Harstad kommune ses under ett og man har 

ledig sykehjemskapasitet i byen. 

4. Det er etablert en felles forståelse i Harstad kommune for at middagsproduksjon ved 

Felleskjøkkenet er et godt faglig og økonomisk tiltak for Harstad kommune. Det er 

viktig at likhetsprisnippet ivaretas. Man ønsker derfor ikke å åpne for alternative 

løsninger. 

5. Harstad kommune er opptatt av å skaffe kompetent arbeidskraft. Man iverksetter 

derfor nødvendige tiltak ut fra fortløpende vurderinger. Det er ikke ønskelig med 

spesifikke tiltak som svekker likhetsprinsippet i kommunen. 

6. Harstad kommune ivaretar et samlet fagtilbud, og må til enhver tid vurdere hvor det er 

mest hensiktsmessig å bruke knappe faglige ressurser. Dette gjelder ikke minst for 

fysioterapitjenesten. 

7. Harstad kommune er i ferd med å lage en ny plan for kommunens omsorgsfaglige 

natt-tjeneste. Man avventer å ta stilling til behovet for rutinemessige oppdrag på natt i 

øysamfunnet til denne planen er utarbeidet. 

 

 

 

 

 


