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Vedlegg organisasjonskart 

 
    Modell B  og B – 2. Framtidig organisering av helse- og 

omsorgstjenester i øysamfunnet i Nye Harstad kommune. 

Forslag fra Bjarkøy 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. 

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

enighet: 

 

1. Øysamfunnet opprettes som eget omsorgsdistrikt. Dette som en overgangsordning til 

veiforbindelsen er på plass. Målsettingen er at de fleste helse- og omsorgsfaglige 

primæroppgaver skal ivaretas fra Øysamfunnets helsesenter på Bjarkøy. Modell B-2: 

Opprinnelig forslag fra Bjarkøy kommune om eget omsorgsdistrikt som permanent 

ordning. Forkastet ut fra Harstad kommunes argumentasjon om fravik fra 

likhetsprinsippet. 

2. Kapasiteten ved Bjarkøy sykehjem utnyttes fullt, dvs. inntil 16 plasser. Ved full 

kapasitetsutnyttelse, økes bemanningen med ett årsverk. Man oppnår da en 

kostnadseffektivisering beregnet til kr. 1 066 000. Det er en selvfølge at bemanningen 

til enhver tid reguleres i forhold til pasientgrunnlaget. 

3. Bjarkøy sykehjem defineres som primærsykehjem for øysamfunnet per 01.01.13. Det 

gis mulighet for unntak for de som spesifikt søker annet sykehjem. 

Sykehjemspasienter som allerede har plass på sykehjem i byen beholder plassen der, 

men informeres om mulighet til å søke seg overflyttet til Bjarkøy sykehjem. 

4. Bjarkøy sykehjem opprettholder egen middagsproduksjon som en overgangsordning 

til veiforbindelsen er på plass. Modell B-2: LOKAL-MAT-prosjektet opprettholdes og 

videreutvikles som et spesielt satsingsområde for Øysamfunnet. Forkastet ut fra 

Harstad kommunes argumentasjon om fravik fra likhetsprinsippet. 

5. Det utarbeides konkrete rekrutterings-og kompetansehveingstiltak for helse- og 

omsorgsektoren i Øysamfunnet basert på etablerte tiltak i Bjarkøy kommune.  

6. Det settes av 60 % fysioterapiressurs for Øysamfunnet med arbeidssted på 

øysamfunnets helsesenter når veiforbindelsen er på plass. 

7. Det vil ikke være behov for faste rutinemessige oppdrag på natt i hjemmetjenesten når 

veiforbindelsen er på plass. Det kan oppstå periodiske behov som krever midlertidige 

tiltak. 
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Bjarkøy kommunes representanter i faggruppen oppsummerer sin argumentasjon for modell B 

på følgende måte: 

1. Et eget øydistrikt i Nye Harstad kommunes omsorgsavdeling er nødvendig for å skape 

forståelse sentralt for de utfordringene helse- og omsorgssektoren i øysamfunnet til 

enhver tid har, og for å gi fortløpende handlingsrom for iverksetting av nødvendige 

tiltak. Ordningen må minimum gjelde som en overgangsordning. 

2. Kommunen går glipp av en betydelig effektiviseringsgevinst hvis kapasiteten ved 

Bjarkøy sykehjem ikke utnyttes fullt ut. Dyr drift vil på sikt kunne true sykehjemmets 

eksistens. 

3. Hvis sykehjemmet holder et fortsatt høyt faglig nivå, har man tro på at øybefolkningen 

vil ønske å benytte et stedlig sykehjem. Hvis målsettingen er at sykehjemsbehovet i 

størst mulig grad skal dekkes lokalt, åpner dette for at nødvendige ressurser tilføres for 

å løse de utfordringer man til enhver tid har for å imøtekomme befolkningens behov. 

Sykehjemmets drift har betydning for å holde på kompetent arbeidskraft. Fordi det er 

etablert en kultur som gjør samme kompetanse tilgjengelig for både sykehjem og 

hjemmetjeneste, har dette nøye sammenheng med det faglige nivået i hjemmetjenesten 

og ivaretakelsen av Bjarkøymodellen. Det poengteres at man vil tilrettelegge på beste 

måte for at folk skal få bo hjemme så lenge som mulig.  

4. Man ønsker at Bjarkøy sykehjem skal beholde middagsproduksjonen lengst mulig 

fordi man mener at det er knyttet mye aktivitet, trivsel og ernæringsmessig gevinst 

rundt det etablerte LOKAL MAT-prosjektet. Dette prosjektet har interessante faglige 

perspektiv. Man har erkjent en mulig økonomisk innsparingsgevinst på ca 300 000 per 

år ved å legge ned egen middagsproduksjon. Denne gevinsten er likevel usikker pga. 

flere uavklarte forhold knyttet til personellressurser og geografi og bør utredes 

nærmere. Egen middagsproduksjon bør derfor, som et minimum, være en del av 

overgangsordningen. 

5. Man er opptatt av at den kompetansen som er bygget opp i Bjarkøy kommune skal 

ivaretas og vedlikeholdes. Kostnadene vil variere fra år til år ut fra hvilken 

kompetanse man til enhver tid har behov for å styrke. Kostnadene forbundet med 

rekruttering og kompetanseheving er per d.d. lagt inn i driftsbudsjettet og 

personalstaben er stabil. De faglige kvalitetene som her er bygget opp er en viktig 

ressurs for det framtidige øysamfunnet, og vedlikeholdet av kompetansen er ikke 

særlig kostnadskrevende sett i forhold til hva ny-rekruttering koster. Bjarkøy 

kommune har så langt klart å oppfylle alle forventninger om kommunen er pålagt 

gjennom statlige føringer. Man mener derfor at grunnlaget er lagt for at de aller fleste 

kommunale helse- og omsorgsfaglige oppgaver kan ivaretas i øysamfunnet i 

framtiden. På bakgrunn at driftemessige erfaringer i Bjarkøy kommune, mener man at 

dette vil kreve fortsatte spesifikke rekrutterings- og kompetansehevingstiltak for 

øysamfunnet i Nye Harstad kommune.  

6. Fast avsatt fysioterapiressurs vurderes som en forutsetning for å opprettholde et faglig 

forsvarlig rehabiliteringstilbud for øysamfunnets omsorgssektor. Pga. fortsatt 

fergeforbindelse over Toppsundet, vil det være samfunnsøkonomisk lønnsomt å tilby 

tjenesten i øysamfunnet og spare pasienter/brukere for anstrengende reiser. 
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7. Befolkningsgrunnlaget i øysamfunnet vil være lavt til å opprette faste nattvakter ut 

over den beredskapsmessige vaktordningen som Bjarkøymodellen innebærer. Man ser 

en risiko for at natt-tjeneste i hjemmesykepleien prioriteres framfor å opprettholde et 

stedlig sykehjemstilbud med et høyt faglig nivå. Dette kan innebære at det blir 

uforsvarlig å ta i mot kompetanse- og ressurskrevende sykehjemspasienter i 

øysamfunnet. Disse kan i stedet bli tilbudt plass på sykehjem i Harstad by. Hvis 

kompetansen bygges ned, trues også Bjarkøymodellen, som skal være en kommunal 

akuttmedisinsk beredskapsordning for hele øysamfunnet når veiforbindelsen er på 

plass. 

 

 

 


