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Kap 1. Faggruppens arbeid 

1.1 Faggruppen deltakere og mandat 

For Harstad kommune: Hildegunn Thode Dalsnes, Roger Rasmussen, Baard Haugen, Brynjulf 

Hansen, Geir Bjarkaas, Frode Risdal og Aud Johansen. 

 

For Bjarkøy kommune: Unni Worum, Frank Hilpüsch, Lisbeth Buunk, Oddbjørg Arnesen og 

Sissel Paulsen Fenes. 

 

Faggruppens mandat  

Mandat utarbeidet av prosjektleder Sturla Bangstad til faggruppens første møte den 16.03.12.: 

Etabler faggruppe med nødvendig kompetanse og foreta en rolleavklaring, herunder behov for 

å utpeke en utredningsansvarlig, arbeidsform etc. 

Oppgave: Anbefal beste modell innen eget fagfelt.  

Arbeidsmetodikk: 

• Analyse av oppgaven.  

• Etablere faktagrunnlag.  

• Nå-situasjon, list alle oppgaver (ta gjerne utgangspunkt i gjeldende virksomhetsplan) 

• Prioriter hvilke oppgaver som må implementeres innen 1. januar 2013, og hvilke 

oppgaver som kan implementeres etter 1. januar 2013. 

• Drøfting (behov før Bjarkøyforbindelsen er på plass må forklares). 

• Identifiser engangskostnader. Her må vi også gjøre et estimat på overtid, reise, 

forpleining, forlegning, harmonisering av datasystemer, behov for utbygging, 

ekstern/intern informasjon, markering av sammenslåingen, kultur m.v. 

• Delkonklusjon/anbefaling. Her synes det fornuftig å utforme flere modeller som senere 

vil presenteres for Fellesnemnda. 

• Koordiner med andre faggrupper og adm. koordineringsgruppe ved behov. 
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Krav: Identifiser økonomisk innsparing (ligger som forutsetning at sammenslåingen 

skal kunne gi en økonomisk gevinst som skal nyttes til finansiering av 

Bjarkøyforbindelsen)  

 

1.2 Arbeidsmetode 

Det har vært avholdt 4 møter i samlet faggruppe, den 16.03, 13.04 og 15.05 og 06.06. 2012 

På første møte i faggruppen ble nå-situasjonen kartlagt i grove trekk. Denne er videre utdypet i 

forbindelse med møter i de 4 arbeidsgruppene. Følgende arbeidsgrupper har vært etablert: 

Overordnet organisering helse: Lisbeth Buunk, Frank Hilpüsch, Frode Risdal. Møte avholdt 

den 09.05. 

Overordnet organisering omsorg: Baard Haugen, Torill Nicolaisen, Unni Worum, Oddbjørg 

Arnesen og Sissel P. Fenes. Møte avholdt den 23.03. 

Saksbehandling: Aud Johansen, Unni Worum og Sissel P. Fenes. Møte avholdt den 08.05 

IKT: Oddbjørg Arnesen, Øystein Strand, Reidar Trekkvoll og Sissel P. Fenes. Her er 

faggruppa utvidet med 2 personer. Samlet arbeidsgruppe har ikke hatt møte, men det har vært 

utveksling av e-poster og telefonsamtaler for å avklare en del spørsmål. IKT- avdelinga er 

ansvarlig for innkalling til møte.  

 

1.2.1 Utgangspunkt i Nå-situasjonen 

Beskrivelsen av Nå-situasjonen, se vedlegg 4, tar i stor grad utgangspunkt i Bjarkøy 

kommunes erfaringer med drift av et relativt bredt og kompetansekrevende helse- og 

omsorgstilbud i øysamfunnet. Harstad kommunes tilbud til befolkningen på Grytøy har i 

større grad vært sentralisert til Harstad by. Særlig gjelder dette for sykehjemsfunksjonen. 

Harstad kommunes erfaringsgrunnlag er likevel et minst like viktig bidrag til planarbeidet. 

Fordi planen legger opp til å beholde Bjarkøy sykehjem som sykehjem for hele øysamfunnet, 

er det naturlig at driften der vurderes. Det må tas stilling til nødvendige driftstilpasninger opp 
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mot Harstad kommune. Samtidig kan det tenkes at noen forskjeller må opprettholdes på 

bakgrunn av ulike samfunnsbetingelser, ikke minst med tanke på infrastruktur. 

 

1.2.2 Utarbeiding av plandokument 

En planskisse utarbeidet av faggruppens leder var lagt fram til møte den 13.04. På møtet den 

15.05 ble det gjort prinsipielle avklaringer som omtales nærmere under kap 1.3. Man 

oppnådde enighet om store deler av driften, men registrerte også en del områder der det ikke 

var mulig å legge fram omforente løsningsforslag. Det ble avtalt nytt møte den 06.06 for å få 

en samlet oversikt og gjennomgå redigert planforslag. Pga. knapp tid er endelig plandokument 

ikke gjennomgått i samlet faggruppe, men sendt ut på høring til plangruppens medlemmer. 

Alle dokumenter er utarbeidet av faggruppeleder Sissel P. Fenes og gjennomgått av rådgiver 

Roger Rasmussen før ferdigstilling. 

 

 

1.2.3 Grunnprinsippene for planarbeidet 

I møtet den 15.05.12 ble det enighet om å legge likhetsprinsippet til grunn for planen. Dette 

betyr at det skal være mulig å oppnå et tilnærmet likt helse- og omsorgstilbud uavhengig av 

hvor en bor i Harstad kommune. 

Likhetsprinsippet kan fravikes for å oppnå et tilfredsstillende helse- og omsorgstilbud.  

Plangruppen støtter seg ellers til nasjonale føringer, bl.a mht. pasienter/brukeres 

medbestemmelsesrett, eksempelvis retten til å få nødvendig hjelp i hjemmet. Man forholder 

seg også til samhandlingsreformens intensjoner som bl.a. innebærer overføring av flere 

medisinske behandlingsformer og omsorgsfaglig oppfølging fra sykehusene til kommunalt 

nivå. 

Representantene fra Bjarkøy kommune tilføyer: 
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Det kan vise seg nødvendig å benytte ulike virkemidler for å oppnå stedlig likhet i 

tjenestetilbudet i øysamfunnet sammenlignet med resten av Nye Harstad kommune. Det er et 

mål at øysamfunnet får et stedlig helse- og omsorgstilbud med høyt kompetansenivå, slik at 

flytting omfattende reising til byen for å få nødvendig hjelp bare blir unntaksvis nødvendig.  

 

 

Kap 2 Bakgrunnsinformasjon for planarbeidet 

Bakgrunnsinformasjonen er basert på følgende vedlegg: 

 Demografiske data. Vedlegg 1 

 Organisasjonsformer i begge kommuner per dd. Vedlegg 2 

 Data basert på kommunal statistikk og kommune-stat-rapportering (KOSTRA) fra 

Statistisk Sentralbyrå (SSB) . Vedlegg 3 

 Kartlegging av nå-situasjon. Vedlegg 4 

 

2.1 Demografi 

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at øyene nord for Harstad per dd har en befolkning 

på ca 850 mennesker fordelt på ca 400 personer tilhørende Harstad kommune og ca 450 i 

Bjarkøy kommune.  

En befolkningsframskriving for Bjarkøy kommune viser at antallet eldre over 80 år, som per i 

dag teller 43 personer, vil bli redusert med ca ¼ fram mot 2020. Samtidig kommer det en 

kraftig økning i antallet yngre pensjonister. Disse vil i 2030 utgjøre en gruppe eldre over 80 år 

på 59 personer. Antallet personer i yrkesaktiv alder reduseres i den samme tidsperioden.  

Det foreligger ingen befolkningsframskriving for Harstad kommunes del av Grytøy, men det 

er grunn til å anta at befolkningsutviklingen her vil følge omtrent samme mønster. Denne 

antakelsen baserer seg på at befolkningssammensetningen per i dag er ganske lik. 
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Det viktig å være oppmerksom på at SSB etter all sannsynlighet ikke har lagt veiforbindelsen 

mellom øyene til grunn for sin befolkningsframskriving. Erfaringer fra andre 

kommunesammenslåinger, bl. a  fra Hillesøy kommune utenfor Tromsø, viser at slike 

prosesser kan gi små samfunn en kraftig oppblomstring. Også øysamfunnet nord for Harstad 

må kunne forvente en positiv demografisk utvikling som følge av bedre infrastruktur.  

 

 

2.2 Organisering og lokalisering 

Under rådmannsnivået har Harstad kommunes helse- og omsorgsavdeling fem tjenesteenheter 

og en koordinerende enhet. En av tjenesteenhetene er primært helserelatert, mens de fire andre 

er organisert rundt omsorgsfaglige oppgaver. 

Bjarkøy kommune har på samme måte delt helse- og omsorgssektoren i en 

kommunelege/helsesjef funksjon og en funksjon for pleie- og omsorgsleder som overordnet 

ansvarlig for hjemmetjenester og sykehjem. Begge er direkte underlagt rådmannen.  

Fordi Bjarkøy kommune har få innbyggere, har man ingen distriktsinndeling i 

omsorgstjenesten. På samme grunnlag er avdelingssykepleier-funksjonen delt mellom 

administrativ tid og turnusarbeid.  

Pleie- og omsorgsleder har overordnet fagansvar inkl. planarbeid og administratorfunksjonen 

for datasystemene, overordnet økonomi- og  personalansvar og er til dels også utøvende 

sykepleier. Avdelingen har per d.d. 26 årsverk.  

Bjarkøy kommune har en samlet omsorgsfaglig administrativ-/lederressurs på 200 %. Pleie- 

og omsorgslederstillingen kan organisatorisk sammenlignes med enhetsleder i Harstad.  

I omsorgssektoren i Harstad vil ca 25-30 årsverk utløse 100 % avdelingssykepleier ressurs. 

Tillegg av assisterende funksjoner vurderes individuelt. Harstad kommune har 7 årsverk 

tilknyttet hjemmetjenesten på Grytøy. Enheten ledes fra Harstad.   
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Hvis man slår sammen ressursen tilknyttet omsorgsfaglig virksomhet i øysamfunnet per i dag, 

utgjør dette til sammen 33 årsverk. I tillegg kommer en liten administrativ funksjon i Omsorg 

Nord. 

På Bjarkøy er man i ferd med å etablere et helse- og omsorgssenter der man samler alle helse- 

og omsorgsfaglige funksjoner til sykehjemmet. 

Harstad kommune har en base for hjemmetjenesten på Lundenes. Der finnes også et 

legekontor.  

 

 

2.3 KOSTRA 

2.3.1 Kostnad per sykehjemsplass 

De to kommunene har svært ulike driftsformer innen tjeneste-produksjonen, og ulike metoder 

for kostnadsføringen. Eksempelvis har Bjarkøy kommune ikke fordelt alle administrative 

kostnader ihht. KOSTRA. I tillegg har man et samarbeid mellom sykehjem, hjemmesykepleie 

og kommunal beredskapsordning, der alle kostnader har vært ført på sykehjemmet. Dette 

innebærer at det er vanskelig å sammenligne data.  

Ut fra kostnad per sykehjemsplass opplyst via KOSTRA-statistikken i SSB, kan det se ut som 

om Bjarkøy kommune har billigere sykehjemsplasser enn Harstad. Med bakgrunn i at Bjarkøy 

har en betydelig smådriftsulempe, er det grunn for å stille spørsmål ved disse tallene. Man har 

derfor gått inn i grunnlagsdata for KOSTRA og funnet sammenlignbare regnskapstall for 

kommunene for 2011. I tillegg har kommunenes egne statistikker mht. antall 

sykehjemsplasser/brukere i 2011 vært benyttet. Beregningen viser at Bjarkøy kommunes 

sykehjemsplasser i 2011 måtte rettes til kr. 1 037 000  (Se vedlegg 3 b).   

Harstad kommunes institusjonsplasser, inklusiv barnebolig og barneavlastning, kostet i 2011 

kr 1 006 000.  
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2.3.2 Dekningsgrad-antall eldre over 80 år på sykehjem 

KOSTRA tallene viser at Harstad kommune har sykehjemsplasser til 13 % av befolkningen 

over 80 år, mens Bjarkøy kommunes dekningsgrad er 26 %. Andelen eldre over 80 år fra 

Grytøy som har sykehjemsplass i Harstad er sammenlignbar med Bjarkøy kommunes 

dekningsgrad.  

 

2.3.3 Kostnad per bruker i hjemmetjenesten 

Harstad kommunes gjennomsnittlige kostnader per bruker i hjemmetjenesten er i følge 

KOSTRA –tallene kr. 229 000, mens Bjarkøy kommunes kostnader er kr. 153 000 per bruker. 

Se vedlegg 3a.  

 

2.3.4 Kommunal akuttmedisinsk beredskap,- overføring av kostnader fra sykehjem 

Bjarkøy sykehjem har en forsterket nattbemannings i forhold til antall sykehjemsplasser. Dette 

er i utgangspunktet begrunnet i HMS-krav og pasienttrygghet, og medfører en stor 

smådriftsulempe. I 2001 valgte man å utnytte denne nattberedskapen for å gi innbyggerne på 

Bjarkøy et døgnkontinuerlig akuttmedisinsk tilbud i mangel av ambulansetjeneste. Da 

ambulansetjenesten kom på plass i 2006, fortsatte den kommunale beredskapsordningen som 

et supplement til ambulansen. (Se vedlegg 4 om Bjarkøymodellen) 

Kostnaden for nattberedskapen har tidligere vært ført på sykehjemmet. Kostnaden utgjør kr. 

1 111 000,-, og er i denne planen overført til hjemmesykepleien (Se vedlegg 3 a) 

 

2.4  Analyse av nå-situasjon 

Vedlagt finnes en oversikt over eksisterende tjenestetilbud innen helse- og omsorgssektoren i 

øysamfunnet.  

Der finnes også en beregning av kostnader tilknyttet vaskeri- og kjøkkendrift i Bjarkøy 

kommune sammenlignet med Harstad kommune. 
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2.5 Analyse av bakgrunnsinformasjonen 

2.5.1 Organisering 

Tjenestene har vært organisert ut fra samme modell i de to kommunene, med to ledersjikt 

under rådmannsnivået og de primære helse- og omsorgsfunksjonene i to separate avdelinger. 

Denne organisasjonsformen er derfor et organisatorisk grunnprinsipp for planarbeidet. 

Begge kommunene har hatt en overordnet leder med samlet personal, økonomi og fagansvar 

for avdelingen/enheten. Pga. ulikhetene i størrelse har flere funksjoner vært tillagt det øverste 

nivået i Bjarkøy kommune.   

Bjarkøy kommune har per dd. 180 % administrativ-/lederressurs tilknyttet omsorgssektoren. 

Denne ressursen bør kunne reduseres som følge av at mange administrative funksjoner 

sentraliseres pga. kommunesammenslåingen. 

2.5.2 Kostnad per sykehjemsplass-driftsmessige vurderinger 

KOSTRA-tallene for Harstad kommune viser at en institusjonsplass kostet kr. 1 006 000 i 

2011. Sykehjemsplassene i Bjarkøy kommune var i 2011 ca 30 000 kr. dyrere enn 

sykehjemsplassene i Harstad. Beregninger viser at hvis Bjarkøy kommune hadde benyttet alle 

16 rom på sykehjemmet, ville kostnaden per plass vært ca 812 000, dvs. ca 194 000 kr. 

billigere enn i Harstad. Driftsøkningen ville kostet Bjarkøy kommune kr. 1 066 000, men ville 

samtidig gitt en effektiviseringsgevinst på kr. 225 000 per plass (Se vedlegg 3b) 

De driftsmessige ulikhetene er preget av at Bjarkøy sykehjem har eget kjøkken og vaskeri (Se 

vedlegg 4)  I tillegg har man i Bjarkøy kommune hatt relativt gode rekrutteringstiltak og 

stimuleringstiltak for kompetanseheving (Se vedlegg 4), en pleiefaktor som i 2011 var ca. 0,2 

høyere enn i Harstad og seniorpolitiske tiltak som slår inn 2 år tidligere. Seniorpolitiske tiltak 

tilsvarte 70 % stillingsressurs ved Bjarkøy sykehjem i 2011. 

Bjarkøy kommune har valgt å ha en relativt høy fast bemanning. Dette har gitt anledning til å 

planlegge avvikling av ferie, avspasering og andre typer fravær med mindre innleie av 

vikarer/vikarbyrå. Fordi det er liten tilgang på ekstra personell i et øysamfunn, mener man at 
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denne prioriteringen har slått heldig ut både budsjett-/regnskapsmessig og pleiefaglig. Av 

samme grunn har man også noen fast ansatte vikarer. 

 

2.5.3 Vurdering av middagsproduksjonen ved Bjarkøy sykehjem 

Fordi det ikke vil innebære særlig økte produksjonskostnader for felleskjøkkenet å lage 

middag til pasienter/brukere i Bjarkøy kommune, vil Nye Harstad kommune spare ca 55 % 

stilling ved å legge ned middagsproduksjonen ved Bjarkøy sykehjem (Se vedlegg 4). Denne 

innsparingen reduseres av fraktkostnadene, som ikke er avklart.  

 

Per i dag er det lagt opp til daglig utkjøring av middagsmat fra sentralkjøkkenet. Det er ikke 

kapasitet til daglig frakt av mat til Bjarkøy. Fraktproblematikken endres når man legger om til 

kok-kjøl på felleskjøkkenet og utkjøring av mat 2 ganger per uke.  

 

Bjarkøy kommunes representanter i faggruppen mener det er knyttet usikkerhet til 

innsparingspotensialet ved omlegging til felleskjøkken. Dette fordi man ikke har oversikt over 

konsekvensene av at pleiepersonalet får flere oppgaver å forholde seg til. Selv om de får tilført 

en viss stillingsressurs, kan omleggingen slå negativt ut pga. mindre oversiktlige 

arbeidsoppgaver og mer stress.  

 

Bjarkøy kommunes representanter påpeker også at det er gjort lite helse- og omsorgsfaglig 

forskning mht. betydningen av hjemmelaget mat for mennesker på institusjon/hjemmeboende 

eldre. Det naturlig å forvente trivselsmessige konsekvenser av en omlegging til felleskjøkken, 

men umulig å si om dette igjen kan få økonomiske følger. 

 

 

2.5.5 Dekningsgrad for sykehjemsplasser  

Erfaringstall viser at det vil være behov for ca. dobbel dekningsgrad for 

sykehjemsplasser/plasser med heldøgns omsorg blant øybefolkningen sammenlignet med 

bybefolkningen. Dette begrunnes med at øysamfunnet ikke har tilbud om døgnkontinuerlig 

hjemmesykepleie.   
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Tjenestebehovet i øysamfunnet vil etter all sannsynlighet øke fram mot 2030 pga. økning i 

antall eldre over 80. Behovet for sykehjemsplasser vil avhenge av funksjonsnivå og levealder 

for nye generasjoner eldre over 80 år.  

Fordi Harstad kommune ikke har sykehjem på Grytøy, er det naturlig å opprettholde drift ved 

Bjarkøy sykehjem for å kunne gi øybefolkningen et stedlig sykehjemstilbud når forbindelsene 

er på plass.  

Hvis man innfører natt-tjeneste i hjemmesykepleien, vil behovet for sykehjemsplasser 

sannsynligvis halveres og følge samme utvikling som resten av Harstad kommune.  Behovet 

for sykehjemsplasser i perioden 2020-2030 vil da være ca. 9-16. Hvis man derimot legger til 

grunn en dekningsgrad basert på erfaringstall per dd, uten hjemmesykepleie på natt, vil man i 

perioden 2020-2030 trenge 17-31 sykehjemsplasser på øyene. Bjarkøy kommunes 

representanter mener at man i tidsrommet 2016 – ca. 2020, under forutsetning av at 

øysamfunnet har et sykehjem, bare unntaksvis vil ha behov for rutinemessige oppdrag i 

hjemmetjenesten på natt. Dvs. når brukeren selv krever det, event. med midlertidige 

sykdomstilstander som krever kortvarig oppfølging.  

 

2.5.6 Samhandlingsreformens betydning for tjenestetilbudet i øysamfunnet 

Samhandlingsreformen innebærer en forventning til kommunene om å ivareta flere 

spesialfunksjoner som det vil være naturlig å sentralisere til Harstad by. Man må også 

forvente overføring av flere oppgaver som innebærer enklere behandling i forhold til avklarte 

diagnoser, eksempelvis intravenøs væske- og antibiotikabehandling, smertlindring med mer. 

Denne typen tiltak ivaretas allerede ved Bjarkøy sykehjem.  

I og med at det ikke er avklart om ny veiforbindelse vil gi befolkningsvekst, og man ennå ikke 

har full oversikt over konsekvensene av samhandlingsreformen, poengterer faggruppen at det 

er en viss usikkerhet knyttet til behovsvurderingen av sykehjemsplasser i denne planen. 

 

2.5.7 Hjemmsykepleie med nattberedskap, felles administrasjon og felles base 



13 

 

Rutinemessige oppdrag på natt i hjemmesykepleien for øysamfunnet vil kreve en 

ressursøkning tilsvarende ca 1,3 årsverk.  

Bjarkøy kommunes representanter påpeker at befolkningsgrunnlaget antakelig vil være lavt 

for å kunne tilby både sykehjem og rutinemessige oppdrag på natt i hjemmesykepleien. Dette 

gjelder også etter at øyene er knyttet sammen med vei. Fordi den samlede kostnaden for 

omsorgstilbudet blir relativt høy sett i forhold til befolkningens størrelse, kan rutinemessige 

oppdrag på natt innebære økt risiko for sentralisering av sykehjemsplasser. 

Representantene fra Bjarkøy presiserer at man for framtiden ønsker å opprettholde 

sykehjemsplasser som sikrer øysamfunnet et døgnkontinuerlig tjenestetilbud med et faglig 

innhold på minimum dagens nivå (Se vedlegg 4). Jfr. eksisterende ordning på Bjarkøy, vil 

dette, som primær ordning, innebære beredskapsvakt i hjemmesykepleien i stedet for 

rutinemessige oppdrag. Harstad kommunes del av Grytøy har per d.d. ingen form for natt-

tjeneste. Brukerne på Grytøy vil derfor få et forbedret nattlig hjemmetjenestetilbud når 

veiforbindelsen er på plass og beredskapsvakt innføres. Det vil alltid måtte gjøres individuelle 

vurderinger i samråd med pasient/bruker. 

Harstad kommunes representanter ønsker ikke på dette tidspunktet å vurdere nødvendigheten 

av prioriteringer jfr. ovennevnte vurdering, men vil i stedet avvente en framtidig utredning av 

natt-tjenesten i hele kommunen. 

Det er enighet i faggruppen om at det bør opprettes en felles administrasjon og base for 

hjemmetjenesten ved Bjarkøy helse- og omsorgssenter. Dette vil innebære en innsparing pga. 

av bedre utnyttelse av personellstaben.  

 

2.5.8 Utvidet kommunal akuttmedisinsk beredskap til hele øysamfunnet 

Bjarkøymodellen innebærer kommunal akuttmedisinsk beredskap for alle innbyggerne på 

Bjarkøy (Se vedelgg 4). Denne beredskapen vil bli utvidet til hele øysamfunnet når 

veiforbindelsen etablert.  

Beredskapsordningen er knyttet sammen med nattbemanningen på Bjarkøy sykehjem og 

beredskap for hjemmesykepleien. Kostnaden er ført på hjemmetjenesten (Se vedlegg 3a). 
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2.5.9 Rekruttering av personell til øysamfunnet 

I et tidsperspektiv fram mot 2030, vil det bli en utfordring å skaffe pleiepersonell pga. 

nedgang i antall personer i yrkesaktiv alder. Denne problematikken er lik for hele landet, men 

pga. de kommunikasjonsmessige begrensningene som finnes i et øysamfunn, vil tilgangen på 

arbeidskraft være en ekstra utfordring. Dette gjelder særlig med tanke på vikarer, men 

rekrutteringstiltak/tiltak for å beholde kvalifisert personell i faste stillinger må også vies 

oppmerksomhet.  

Bjarkøy kommune har etablert rekrutteringstiltak og tiltak for kompetanseheving. Se 

kartlegging av nå –situasjonen, vedlegg 4. Faggruppen oversender disse til personalavdelingen 

i Harstad kommune. 

 

2.5.10 Hva som bør gjøres i tidsrommet 01.01.13 til veiforbindelsen er et faktum 

Per d.d. er det ikke grunnlag for å tilby både natt-tjeneste i hjemmesykepleien og 

sykehjemsplasser på øyene nord for Harstad. Det vil ikke være aktuelt å gjøre endringer i natt-

tjenesten for hjemmesykepleien før veiforbindelsen er på plass.  Av kostnadseffektive hensyn, 

vil det lønne seg å utnytte kapasiteten ved Bjarkøy sykehjem maksimalt, dvs. en økning til 16 

plasser per 01.01.13 (Harstad kommunes representanter ønsker ikke å definere antall plasser )  

Kapasitetsøkningen avhenger av at folk fra Grytøy er villige til å ta i mot sykehjemsplass på 

Bjarkøy i stedet for i Harstad by allerede før veiforbindelsen er på plass. Derfor er det viktig å 

skape en positiv holdning til Bjarkøy sykehjem i Harstad kommunes del av befolkningen på 

Grytøy. Dette kan gjøres med aktiv informasjon i god tid før den 01.01.13. 

Før øysamfunnet har fått veiforbindelse, vil det være vanskelig å bruke personell fra de andre 

øyene effektivt. Det vil også være vanskelig å utnytte Harstad kommunes stordriftsfordeler 

mht. personelladministrasjon. Omsorg Nord har erfart at personell fra Harstad by krever betalt 

reisetid for å arbeide på Grytøy. Hvis man skal betale reisetida for personell til Bjarkøy, 

innebærer dette minimum 3 t. hver dag, -kanskje mer pga. ventetid på ferga. Hvis en person 

skal reise fra byen for å arbeide kveldsvakt på sykehjemmet, får han en arbeidsdag inkl. 
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reisetid på ca 12 t. I tillegg må han forlate sykehjemmet før kveldsvakta er over. Det vil derfor 

være vanskelig å utnytte stordriftsfordeler på samme måte som man ellers gjør i Harstad by. 

Det vil være naturlig å samle den daglige driftsledelsen for omsorgssektoren i øysamfunnet på 

Bjarkøy allerede per 01.01.13. Man bør imidlertid vente med å opprette felles base for 

hjemmetjenesten på Bjarkøy helse- og omsorgssenter til veiforbindelsen er på plass.   

 

Kap 3 Anbefalt organisering 

3.1 Overordnet organisering-omsorg 

Faggruppen foreslår overordnet organisering for omsorg jfr. alternativ 1 nedenfor. Bjarkøy 

kommunes representanter har her akseptert argumentasjon om at øysamfunnet har et lavt 

befolkningsgrunnlag for å utgjøre et eget distrikt sammenlignet med distriktenes størrelse i 

resten av Harstad kommune. 

Bjarkøy kommunes representanter mener at alternativ 2 bør velges som en overgangsordning 

fram til veiforbindelsen er på plass.   

 

Alternativ 1  

1. Det opprettes avdelingssykepleierstilling med 100 % administrativ ressurs på Bjarkøy 

underlagt Omsorg Nord Stillingen leder omsorgssektoren i øysamfunnet ut fra 

stillingsbeskrivelse i Nye Harstad kommune. 

2. Det opprettes ass.avd.s.pl –funksjoner tilsvarende 50 % stillingshjemmel fordelt på 

hjemmetjenesten og sykehjemmet etter nærmere avtale. Funksjonsområdene opprettes 

i samarbeid med avdelingssykepleier.  

3. Avdelingen legges inn under Omsorgstjenesten Nord. Det kan eventuelt skje en 

grensejustering i byområdet for å oppnå en jevnere fordeling mht. distriktsinndelingen. 
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Vurdering av alt. 1 

1. Fordelen med ordningen er at man opprettholder en distriktsinndeling i Nye Harstad 

kommune på samme nivå som i dag. Man vil på sikt spare lønnsmidler ved å senke det 

organisatoriske nivået. 

2. Bjarkøy kommunes representanter mener at ulempen for øysamfunnet er at man senker 

det organisatoriske nivået jfr. etablert struktur i Bjarkøy kommune. Dermed reduserer 

man også sjansen for å få stillinger besatt. Man får også redusert påvirkningsmulighet 

på beslutningstakerne, hvilket igjen kan innebære mindre aksept for de utfordringene 

småskala-drift av et relativt avansert omsorgsfaglig tilbud i et øysamfunn innebærer. 

3. Bjarkøy kommunes representanter påpeker at lederteamet i øysamfunnet svekkes fordi 

man reduserer fra 3 til 2 personer. Dette gjør ledelsen mer sårbar, bl.a. i forbindelse 

med fravær. 

 

Alternativ 2  

1. Det etableres et eget omsorgsfaglig distrikt for øysamfunnet, minimum som en 

overgangsordning. Med bakgrunn i antall ansatte og pasient-/brukergrunnlaget i 

omsorgssektoren i øysamfunnet, har man i faggruppen en felles forståelse for å 

plassere øysamfunnets omsorgstjeneste på avdelingsnivå i den framtidige 

organisasjonsstrukturen i nye Harstad kommune. Bjarkøy kommunes representanter 

påpeker: Det kan likevel være grunner som taler for å etablere øysamfunnet som et 

eget distrikt.  Det er to relativt ulike organisasjonskulturer som skal sammensmeltes. 

Dette innebærer en risiko for stabiliteten i den minste organisasjonen -kanskje særlig i 

de første årene etter sammenslåingen. 

2. Hvis man velger å etablere øysamfunnet som et eget distrikt, kan dette skje ved å flytte 

alternativ 1 ett nivå opp. Man får da en enhetsleder med fullt personal, økonomi og 

fagansvar, og avdelingssykepleiere som ivaretar funksjonsområder etter nærmere 

avtale, -på linje med oppgaver som ivaretas av ass. avdelingssykepleiere i de store 

bydistriktene. Ass. avd. sykepleier faller bort som følge av denne 

organisasjonsstrukturen. Man beholder samme administrative ressurs-150 %. 
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Vurdering av alt 2 

1. Ulempen med dette organisatoriske alternativet er at det innebærer en ekstra kostnad 

tilsvarende lønnsmiddel-differansen mellom de to organisatoriske nivåene, i hvert fall 

ved nyansettelser. Det stilles også større krav til administrative/ledelsesfaglige 

kvalifikasjoner. Man risikerer videre at ansatte i omsorgssektoren i Harstad by/den 

øvrige befolkningen, oppfatter ordningen som urettferdig. 

2. Bjarkøy kommunes representanter påpeker: Ut fra alminnelig ledelsesteoretisk tenking 

vil alternativ 2 styrke øysamfunnets posisjon i forhold til Harstad by. 

3. Bjarkøy kommunes representanter påpeker: Alternativ 2 kan ses som et 

rekrutteringstiltak for et øysamfunn som skal konkurrere med byen om kompetent 

arbeidskraft og om budsjettmessig gjennomslag. 

4. Bjarkøy kommunes representanter påpeker at lederteamet i øysamfunnet svekkes fordi 

man reduserer fra 3 til 2 personer. Dette gjør ledelsen mer sårbar, bl.a. i forbindelse 

med fravær. 

 

 

3. 2 Overordnet organisering –Helse 

Anbefaling-organisatorisk nivå-Helse 

Det opprettes 0,8 årsverk for fastlege underlagtHelsehuset . 

Begrunnelse 

Funksjonsområdet som kommuneoverlege var lite og faller naturlig bort når kommunen 

nedlegges. Det er ikke pasientgrunnlag for større legestilling. 

Økonomisk konsekvens 

Det forventes ingen økonomisk innsparing pga. høyere lønnsnivå for leger i Harstad 

kommune.  
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Kap 4 Anbefalt tjenestetilbud –Omsorg.  

Se kap. 2 i denne planen og planens vedlegg for bakgrunnsinformasjon 

4. 1 Anbefaling -pleiefaktor ved Bjarkøy sykehjem og antall plasser 

1. Nattbemanning tilsvarende 2 årsverk overføres budsjett-og regnskapteknisk til 

hjemmetjenesten. 

2. Bjarkøy kommunes representanter foreslår: Antall plasser ved Bjarkøy sykehjem økes 

til 16 så snart pasientgrunnlaget er klarlagt. Samtidig økes bemanningen på dagtid på 

ukedagene med 1 stillingshjemmel. Bemanningen for øvrig holdes på dagens nivå. 

Harstad kommunes representanter foreslår: Antall plasser kan økes dersom 

pasientgrunnlaget tilsier det. Bemanningen ses i sammenheng med endring i antall 

plasser. 

3. Innenfor bemanningsplanen er det rom for et lite antall oppdrag for hjemmesykepleien 

i nærområdet rundt sykehjemmet. Det må her gjøres fortløpende vurderinger mht. 

pleietyngde og faglig forsvarlighet. 

4. Pleiefaktor-vurderingen er i forhold til grunnbemanningen. Bemanningen  må til 

enhver tid tilpasses på bakgrunn av HMS-vurderinger og individuelle pasientbehov. 

 

4.2  Anbefaling- sykehjemmets funksjonsområde 

Harstad kommunes representanter ønsker ikke å tallfeste antallet sykehjemsplasser på 

Bjarkøy.  

Bjarkøy kommunes representanter mener at det, jfr. analyse av bakgrunnsinformasjon- kap. 

2.5.5, ser ut til å være grunnlag for 9-17, alternativt minst 16, sykehjemsplasser på Bjarkøy i 

perioden 2020- 2030. Antallet plasser er avhengig av hvordan man velger å organisere natt-

tjenesten i hjemmesykepleien. Eventuell rutinemessig natt-tjeneste i hjemmesykepleien kan 

tidligst komme når veiforbindelsen er på plass. Det er grunnlag for å utnytte kapasiteten ved 

Bjarkøy sykehjem maksimalt per 01.01.13. (16 plasser). Dette kan skje med at man oppretter 



19 

 

Bjarkøy sykehjem som primært sykehjem for øysamfunnet, med mulgihet for unntak ut fra 

pasientenes individuelle ønsker. 

Bjarkøy sykehjem har per dd. tilstrekkelig helsefaglig kompetanse for drift av to avdelinger  

fordelt på:  

1. Langtidsplasser for mennesker med senil demens.  

2. Langtidsplasser for pleiepasienter med kroniske sykdomstilstander (pleie-enhet). 

3. Korttidsplasser for rehabilitering, observasjon, avlastning og palliativ behandling 

(pleie-enhet) 

4. Bjarkøy-modellen vidererføres. Modellen forutsetter at det alltid er en sykepleier på 

vakt/bakvakt som har gjenomgått nødvendig opplæring. Dette gjelder også i 

forbindelse med høytider og ferieavvikling. Kompetanse-oppbyggingen tar normalt 3 

mndr.  

5. Sykehjemmet har kompetanse for intravenøs væskebehandling og andre intravenøse 

infusjoner, eksempelvis antibiotika-kurer og intravenøs smertebehandling, eventuelt 

bruk av smertepumpe. Anafylaksi –beredskapen er ivaretatt gjennom Bjarkøy-

modellen. 

6. Etablerte virkemidler for kompetanseheving er vedlagt. Se vedlegg 4. 

 

4.3 Anbefaling vedr. effektivisering -sykehjemsdrift 

1. Av kostnadseffektive hensyn bør antallet plasser ved Bjarkøy sykehjem økes til 16 

plasser per 01.01.13 (Harstad kommunes representanter ønsker ikke å tallfeste antall 

sykehjemsplasser). Inntil pasientgrunnlaget er avklart, fortsetter driften med 11 plasser 

fordelt på 2 enheter, herav 2 korttidsplasser. Samme funksjonsområder ivaretas. 

2. Fordi full utnyttelse av kapasiteten ved Bjarkøy sykehjem er avhengig av pasienter fra 

Harstad kommunes del av Grytøy, bes administrasjonen i Harstad kommune å arbeide 

aktivt for å skape vilje i befolkningen til å benytte sykehjemsplasser på Bjarkøy fram 

til veiforbindelsen er på plass.  
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3. Middagsproduksjonen ved Bjarkøy sykehjem legges ned. Beregning viser at man kan 

spare ca 55 % stillingshjemmel per år ved å kjøpe mat fra Felleskjøkken. 

Innsparingspotensialet er usikkert (Se vedlegg 4 og vurderinger under kap 2.5.3 i 

denne planen).  

 

4. Sykehjemmets vaskeri opprettholdes. Det er ønskelig at driften videreutvikles mht. 

vask av tøy for hjemmeboende. Vaskeriet kan også brukes som tilrettelagt 

arbeidsplass. 

5. Renholdstjenesten legges inn under felles renholdsledelse for hele kommunen. Dette 

vil gi bedre utnyttelse av samlet renholdsresurs og bedre mulighet for fagutvikling for 

renholderne. 

 

Overgangsordning - middagsproduksjon 

1. Bjarkøy kommunes representanter foreslår at middagsproduksjonen opprettholdes 

lokalt, minimum til veiforbindelsen er på plass. Dette fordi effektiviseringsgevinsten 

reduseres som følge av fraktkostnader over 2 fergesamband. Risikoen for driftsstans på 

fergene innebærer en beredskapsmessig ulempe forbundet med frakt av middagsmat 

fra byen. Det bør brukes mer tid på å utrede de faktiske konsekvensene for drifta ved 

Bjarkøy sykehjem før omlegging eventuelt finner sted.  

 

2. Harstad kommunes representanter foreslår nedleggelse av middagsproduksjon ved 

Bjarkøy sykehjem så snart kok-kjøl prinsippet er innført, antakelig høsten 2013. 

 

 

4.4 Anbefaling –hjemmetjenester, inkl. boveiledning/miljøarbeid og støttekontakter 

1. Per  01.01. 2013 opprettholdes hjemmetjenestens ressurser på dagens nivå for 

øysamfunnet.  
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2. Det gjøres nødvendige budsjett/regnskapsjusteringer for nattberedskapen på Bjarkøy 

jfr. endringer av KOSTRA-tall. Se vedlegg 3. Når veiforbindelsen er på plass, utvides 

nattberedskapen til også å gjelde Grytøy og Sandsøy.  

3. Man ser for seg en effektiviseringsgevinst som følge av felles base og bedre utnytting 

av personellressursen når veiforbindelsene er på plass. Denne gevinsten anslås til 1 

stillingshjemmel på dagtid.  

4. Av kommunikasjonsmessige årsaker gis det ikke tilbud om hjemmetjenester på andre 

øyer enn Grytøy, Sandsøy og Bjarkøy, ut over det man eventuelt kan iverksette i form 

av stedlige tilbud. Fastboende personer fra omkringliggende øyer skal derfor ha 

fortrinnsrett på omsorgsboliger og sykehjemsplasser hvis de har et medisinsk eller 

omsorgsfaglig behov som ikke kan imøtekommes ved tiltak på hjemplassen.  

5. Omsorgstjenesten på Bjarkøy v/ avdelingssykepleier overtar adminstrasjon/ledelse av 

hjemmetjenesten på nåværende Harstad kommunes del av Grytøy per 01.01.13 

innenfor eksisterende administrative ressurs. 

6. Overordnet ansvar for saksbehandling overføres til tildelingsenheten i Harstad. Det 

gjøres fortløpende vurderinger mht. om saksutredinger/hjemmebesøk kan ivaretas av 

omsorgstjenesten på Bjarkøy av effektivitetshensyn og for å utnytte eksisterende 

kompetanse på området. 

7. Det etableres en felles personalbase for hjemmetjeneste og sykehjem på Bjarkøy, men 

inntil veiforbindelsen er etablert, opprettholdes basen på Grytøy i tillegg. Personalet 

må påregne å arbeide både på sykehjem og i hjemmetjeneste på alle øyene,- ut fra hva 

som er rimelig å forvente av hensyn til fergerutene.  

8. Muligheten for å utvide hjemmetjenestens lokaler på Bjarkøy utredes og eventuelle 

tiltak iverksettes i perioden fram til åpningen av veiforbindelsen. 

 

4.5 Anbefaling hjelpemiddelformidling/ergoterapitjenester 

1. Ergoterapiavdelingen i Harstad kommune er overordnet faglig ansvarlig for all 

hjelpemiddelformidling i nye Harstad kommune. Hjelpemiddellageret på Bjarkøy 
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sykehjem opprettholdes som et distrikts-lager underlagt sentral-lageret i Harstad. 

Hjemmesykepleien på Bjarkøy er ansvarlig for å vedlikeholde lageret og melde inn 

behov til det sentrale lageret.  

2. Det gjøres nærmere avtale med NAV om frakt av hjelpemidler til og fra øysamfunnet. 

I den grad det er mulig, sendes hjelpemidlene direkte til Bjarkøy og registreres der 

etter etablerte rutiner. Dette for å unngå dyre interne fraktkostnader. Enhetsleder er 

ansvarlig for å etablere rutiner rundt frakt av hjelpemidler i samarbeid med 

ergoterapiavdelingen i Harstad. 

3. Hjelpemidler repareres/vedlikeholdes av vaktmester på Bjarkøy etter avtale med 

ansvarlig person for hjelpemiddelvedlikeholdet i Harstad by. 

4. Avdelingssykepleier ved hjemmetjenesten er ansvarlig for bestilling av hjelpemidler til 

brukerne i hele øysamfunnet, men vurderer til enhver tid behovet for å rådføre seg med 

ergoterapitjenesten i Harstad. Ved større tilretteleggingsvurderinger, vil det være 

behov for bistand fra ergoterapeut i Harstad by. 

5. Bestiller-kompetanse for hjelpemidler fra NAV opprettholdes for to personer, -som en 

del av hjemmetjenesten i øysamfunnet. 

 

4.6 Anbefaling-psykiatrisk sykepleie 

1. Per 01.01.13 opprettholdes psykiatrisk sykepleietjeneste tilsvarende 40 % stilling, 

hovedsakelig rettet mot hjemmeboende brukere i hele øysamfunnet. 

2. Stillingen underlegges psykiatri-tjenesten i nye Harstad kommune. Det opprettes 

kontor ved helsesenteret på Bjarkøy.  

3. Naturlige samarbeidspartnere er hjemmetjenesten i øysamfunnet, helsesøster og 

distriktslegene. Den enkelte brukers fastlege er medisinskfaglig ansvarlig for den 

psykiatriske oppfølgingen. 

4. 60 % stilling for sykepleier med psykiatrisk tilleggskompetanse opprettholdes som del 

av turnusen ved Bjarkøy sykehjem. 
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4.7 Anbefaling -boliger til omsorgsformål/vanskeligstilte, fast ansatte og vikarer 

1. Seks boliger på Bjarkøy beholdes som boliger til omsorgsformål/vanskeligstilte. 

2. Tre boliger på Bjarkøy defineres som vikarboliger for ansatte i omsorgssektoren. Dette 

gjelder Sigridbu Vest og to leiligheter i Aldersboligen. 

3. Gjennomgangsboliger for fast ansatte opprettholdes med 2-3 leiligheter/hus. 

4. Det arbeides med å finne finansiering for oppussing av 2 leiligheter i Aldersboligen. 

Behovet er meldt inn til rådmannen og teknisk avdeling i Bjarkøy kommune. 

5. Det tas ikke inn nye beboere ved Sandsøy bosenter. I løpet av budsjett-prosessen 

høsten 2012 tar kommunene stilling til spørsmålet om ombygging av senteret. Hvis 

ikke ombygging er aktuelt, gis administrasjonen/befolkningen for øvrig en bestemt 

frist for å komme med forslag til alternativ anvendelse av huset. Hvis ikke forslag til 

alternativ anvendelse av Sandsøy bosenter er mottatt innen angitt frist, forberedes salg 

av huset og beboeren tilbys alternativ bolig og nødvendige omsorgstjenester på 

Bjarkøy. Oppsigelse av leietaker følger husleielovens bestemmelser. 

6. Harstad kommune er i ferd med å etablere et prosjekt for gjennomgang av sin 

boligmasse. Vurderingen av boligene på Lundenes vil bli tatt med i den sammenheng. 

Hvis ikke man har iverksatt tiltak fra Bjarkøy kommunes side i løpet av høsten, må de 

to boligene på Bjarkøy som er klar for renovering også tas med i dette prosjektet. 

7. Koordinerende enhet i Harstad vil bli ansvarlig for vurdering av behov for 

døgnkontinuerlig tilsyn for elever i videregående skole. Det anbefales at de som per dd 

har et tilbud ved internatet på Rå opprettholder sin plass der. Dette under forutsetning 

av at de fremdeles har behov for døgnkontinuerlig oppfølging. For eventuelle 

framtidig brukere, står nye Harstad kommune fritt mht. å bestemme hvor tilbudet skal 

gis. 

8. Ansvar for ivaretakelse av utleieboliger og for kontrakter må defineres. Enhetsleder er 

ansvarlig. 
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4.9 Anbefaling-Trygghetsalarmer 

1. Alarmsentralen fjernes fra Bjarkøy sykehjem, alle alarmer kobles opp mot AMK 

sentralen og det etableres nye utkallingsrutiner via sykehjemmet. Oppkobling av nye 

alarmer mot AMK-sentralen innebærer ingen nye utgifter. 

2. Det lages utkallingslister for alle brukerne på Grytøy jfr. etablerte rutiner i Bjarkøy. 

Hvis man har minimum 3-5 personer på lista og ingen av disse er tigjengelig når 

alarmen går, anses hendelsen som en nødsituasjon og ambulansen utkalles. Når 

veiforbindelsen er på plass, ivaretar omsorgsavdelingen alle utrykninger. 

3. Det lages en avtale med AMK-sentralen mht. definisjon av nødsituasjon ved utløsning 

avtrygghetsalarm for brukere på Grytøy. 

4. Det investeres i minimum 15 nye alarmer hvis ikke eksisterende system er kompatible. 

5. Alarmene kobles opp og vedlikeholdes via etablert system i Harstad kommune. 

6. Alle som har trygghetsalarm i Bjarkøy kommune per 01.01.13 beholder sine vedtak. 

Nye søknader sendes koordinerende enhet i Harstad kommune. 

7. Driftsansvarlig for tryggehtsalarmene i Harstad kommune sørger for at ovennevnte 

punkter iverksettes 

  

4.10 Anbefaling –saksbehandling for tildeling av helse- og omsorgs tjenester 

1. Overordnet ansvar for saksbehandling vedr. tjenestetilbudet i øysamfunnet tillegges 

koordinerende enhet i Harstad. Det etableres et samarbeid på ledernivå for å unngå 

unødvendig ressursbruk i forbindelse med saksbehandlingen og for å utnytte den 

saksbehandlings-kompetansen som finnes blant ansatte i Bjarkøy kommune 
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4.11 Anbefaling-merkantil støttefunksjon 

1. 100 % stilling for merkantile funksjoner opprettholdes for omsorgstjenesten i 

øysamfunnet. Arbeidsmengden reduseres fordi stillingen per dd. er tillagt for mange 

funksjonsområder. Det behov for midlertidig tilpasning til 80 % stilling pga. at den 

ansatte søker redusert arbeidstid som seniorpolitisk tiltak. 

2. Tilpasning av arbeidsmengde gjøres ved å fjerne saksbehandlingsfunksjonen i forhold 

til husbankens bostøtteordning og transporttjenesten for funksjonshemmede.  I tillegg 

vil det finne sted en reduksjon i arbeidsmengde pga. endring av 

saksbehandlingsrutiner. 

3. Overordnet ansvar for vederlagsberegning for sykehjemsopphold overføres til 

kemneren i Nye Harstad kommune. Saksbehandling for vederlag opprettholdes på 

Bjarkøy etter nærmere avtale. 

 

4.12 Anbefaling -IKT 

1. Det sørges for oppsigelse av Bjarkøy kommunes avtaler med leverandører av 

programvare og teknisk support. Gjelder Visma Uinque og HIKT. Harstad kommune 

overtar driftsansvaret for IT-løsninger i omsorgssektoren i Bjarkøy kommune fra en 

nærmere angitt dato, senest per 01.01.13. 

2. Administratorfunksjonen for PROFIL i nye Harstad kommune opprettholdes som 50 % 

stilling ved sentraladministrasjonen.  

3. Superbruker-funksjonene tillegges 2 personer ved Bjarkøy sykehjem. 

4. Det gjøres nødvendige innkjøp mht. lisenser og utstyr og gjennomføres opplæring i 

bruk av div. programvare i PROFIL jfr. liste under kartleggingen. Se vedlegg 4. 

 

4.13 Anbefaling-kommunaltekniske funksjoner 

1. Kartleggingen jfr. vedlegg 4 oversendes faggruppen for bygg og eiendom v/leder.   
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2. Det anbefales å videreføre de funksjonsområder som der er beskrevet for helse- og 

omsorgssektoren 

 

4.14 Rekrutteringstiltak og stimuleringstiltak for kompetanse-oppbygging 

Stimuleringstiltakene som er iverksatt for å ivareta rekruttering av personell og kompetanse-

oppbyggingen er oversendt personalavdelingen i Harstad kommune. Se vedlegg 4.  

Jfr. erfaringer fra Bjarkøy kommune, anbefales tiltakene videreført. 

 

 

Kap. 5 Anbefalt tjenestetilbud -helse 

5.1 Anbefaling –legetjenester 

1. Det opprettes 80 % fastlege-stilling med ansvar for tjenestetilbudet i øysamfunnet nord 

for byen i nye Harstad kommune. Stillingen kan deles mellom to leger etter nærmere 

avtale. 

2. Stillingen er organisatorisk underlagt kommuneoverlegen ved Helsehuset i nye Harstad 

kommune. 

3. Følgende ansvarsområder tillegges stillingen: 

 Fastlege-funksjoner 

 Tilsynslege for Bjarkøy sykehjem 

 Oppfølging av helsesøstertjenesten. 

 Samarbeid med psykiatrisk sykepleier. 

 Utvidet ansvar for den kommunale krise og akuttberedskapen på   Grytøy, 

Bjarkøy og Sandsøy. 

4. Per 01.01.13 tilbys legetjenester 4 dager per uke på Bjarkøy, 1 dag per uke på 

Lundenes og hver 2. uke på Sandsøy. Når veiforbindelsen er på plass, legges 

utekontorene ned og tjenesten tilbys fra Bjarkøy helsesenter. 
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5. Vaktavtale med Sjøkanten legesenter opprettholdes for den ukedagen det ikke er lege 

på Bjarkøy. 

6. Den etablerte interkommunale legevaktsavtalen må endres som følge av at Bjarkøy og 

Harstad blir en kommune. Utgiftene må per 01.01.13 deles på 3 i stedet for 4 

samarbeidsparter.  

 

5.2 Anbefaling-helsesekretær 

1. Etablert stilling er redusert til 80 % aktiv tjeneste som seniorpolitisk tiltak. Ved 

ledighet i stillingen, reduseres den til 0,8 årsverk. Dette som følge av at 

fastlegestillingen er foreslått til 0,8 årsverk. 

2. Helseskretær vil være organisatorisk underlagt fastlegene 

 

5.3 Anbefaling -helsesøster 

1. Helsesøster vil ha kontor ved Bjarkøy nye helse- og omsorgssenter og ansvar for 

oppfølgingen av Bjarkøy- og Lundenes skole i tillegg til hjemmebesøk etter etablerte 

rutiner i Harstad kommune.  

2. Helsesøstertjenesten for øysamfunnet vil være organisatorisk underlagt sjefs- 

helsesøster i Harstad og stillingen inngår i en samlet ressurs for hele Harstad 

kommune. Fastlegene på Bjarkøy blir sentrale samarbeidspartnere.  

3. Per 01.01.13 og fram til veiforbindelsen er på plass, avsettes 50 % helsesøsterstilling 

for øysamfunnet.  

 

5.4 Anbefaling-fysioterapitjeneste 

Øysamfunnet betjenes av den kommunale fysioterapitjenesten når veiforbindelsen er på plass. 

Bjarkøy kommunes representanter påpeker behovet for en stabil fysioterapitjeneste i 

øysamfunnet. Dette er ikke minst viktig for å kunne ivareta rehabiliteringsfunksjonen ved 

Bjarkøy sykehjem. Bjarkøy kommunes representanter anbefaler derfor at 0,6 stilling for 

kommunal fysioterapeut får arbeidssted på Bjarkøy helse- og omsorgssenter.  
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Eksisterende ordning med 60 % driftstilskudd for 3 dager fysioterapitilbud ved Bjarkøy helse- 

og omsorgssenter videreføres som en overgangsordning til veiforbindelsen er på plass.   

 

 

Kap. 6 Oppsummering og konklusjon 

I forbindelse med sammenslåingen av Bjarkøy- og Harstad kommune per 01.01.2013, 

konkluderer faggruppen for helse- og omsorg med følgende: 

Driftsmessige tilpasninger for helse- og omsorgstjenestene i øysamfunnet nord for Harstad by 

bør skje i tråd med de anbefalinger som framgår av kap. 3 - 5 i denne planen. Anbefalingene 

er gjort på grunnlag av den innledende analysen av bakgrunnsdata, jfr. vedlegg 1-4. 

Følgende økonomiske forhold påpekes: 

 Ved Bjarkøy sykehjem vil tjenesteproduksjonen bli mer kostnadseffektiv ved å øke 

antallet plasser fra 11 til 16. (Harstad kommunes representanter i faggruppa reserverer 

seg mot å fastsette antall plasser ved Bjarkøy sykehjem.) Beregning av 

effektiviseringsgevinst er foretatt på bakgrunn av regnskap 2011, med korrigeringer 

jfr. vedlegg 3. Økning av antallet sykehjemsplasser på Bjarkøy frigjør plasser i Harstad 

by. Kapasitetsøkning per 01.01.13 er betinget av vilje fra Grytøys befolkning til å 

benytte sykehjemsplasser på Bjarkøy før veiforbindelsen er etablert.  

 Bjarkøy kommunes representanter i faggruppa anbefaler videreføring av virkemidler 

som sikrer personellrekruttering og kompetansegrunnlag i øysamfunnet.  

 Det vil bli behov for ombygging av hjemmesykepleiens base på Bjarkøy sykehjem når 

veiforbindelsen er på plass. Kostnaden er ikke klarlagt. 

 Når personellgruppene i hjemmetjenesten på Grytøy og Bjarkøy samles fysisk i en base 

og veiforbindelsen er på plass, forventer man en rasjonaliseringsgevinst på ca 1 

stillingshjemmel. 
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 Det er foreslått en innsparing mht. administrativ ressursbruk på 50 % stilling for 

omsorgssektoren. Avhengig av hvilken modell man velger for overordnet organisering 

av omsorgstjenesten, kan man i tillegg oppnå en liten gevinst i form av sparte 

lønnsmidler tilsvarende differansen mellom to organisatoriske nivå.  

 Det er gjort en foreløpig  beregning av  innsparing på ca 55 % ressurs ved nedleggelse 

av middagsproduksjon ved Bjarkøy sykehjem når veiforbindelsen er på plass. Harstad 

kommunes representanter mener at denne innsparingen må skje når kok-kjøl ordningen 

ved Felleskjøkkenet er innført, mest sannsynlig høsten 2013. Bjarkøy kommunes 

representanter mener at konsekvensene av en slik omlegging bør utreders nærmere, 

både mht. resursbruk, tilgang på pleiepersonell kontra kjøkkenpersonell i øysamfunnet 

og pasientenes trivsel, aktivitet og ernæring. Man har utviklet et konsept rundt lokale 

mattradisjoner ved Bjarkøy sykehjem, der kommunikasjonen mellom pasient og 

kjøkken er viktig, og der man har tatt konsekvensen av rik råvaretilgang for 

tradisjonskost, men mindre tiltagang på ferske bakervarer, take-away og restauranter  i 

øysamfunnet. Det stilles sprøsmål ved om disse forholdene kan være grunnlag for 

unntak fra likhetsprisnippet i Nye Harstad kommune.  

 Når IT-funksjonene slås sammen, vil driftskostnaden i nye Harstad kommune for 

ivaretakelse av IT-tjenester til helse- og omsorgssektoren i øysamfunnet være 

minimale sammenlignet med kostnadene i Bjarkøy kommune. Innsparingen er 

beregnet av IKT avdelingen i Harstad kommune. 

 Når den interkommunale legevaktsordningen justeres fra 4 til 3 samarbeidsparter, vil 

utgiften per andel øke..  

 Når overlegefunksjonen i de to kommunene slås sammen per 01.01.13, skjer det en 

reduksjon fra 1- til 0,8 årsverk for lege. Fordi man forventer økte lønnsutgifter pga. 

høyere lønnsnivå i Harstad kommune, oppnås likevel ingen innsparing. 

 Bjarkøy kommunes representanter i faggruppen anbefaler at det avsettes 0,6 kommunal 

fysioterapeut-stilling med fast arbeidssted på Bjarkøy helse – og omsorgssenter. Dette 

kan bety at oppsigelse av driftstilskudd til privat fysioterapitjeneste ikke medfører 

innsparing. 
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 Hvis man velger å selge Sandsøy bosenter, event. også annen ubenyttet 

bygningsmasse, vil dette innebære reduserte årlige driftsutgifter og en uavklart 

salgsinntekt. 

 Det vil påløpe uavklarte kostnader tilknyttet renovering av boligmasse, minimum for 2 

boliger på Bjarkøy. Harstad kommune er i ferd med å utarbeide plan for renovering av 

sin boligmasse.  

Faggruppen for helse- og omsorg vil avslutningsvis poengtere muligheten som foreligger mht. 

å fortsette oppbyggingen av et helse- og omsorgstilbud med høy faglig standard for 

øysamfunnet nord for Harstad by. Spesielt med tanke på kommunal akuttmedisinsk beredskap 

i distriktene, vil Bjarkøy-modellen kunne bidra til å gjøre Nye Harstad kommune til en 

foregangskommune. I tillegg vil hele øysamfunnet få relativt god sykehjemskapasitet og 

nattberedskap i hjemmesykepleien.  

Harstad kommune planlegger utarbeiding av ny plan for natt-tjeneste for hjemmeboende 

brukere. Derfor ønsker ikke representantene fra Harstad kommune per d.d. å ta stilling til den 

framtidige natt-tjenesten for brukere i øysamfunnet. 

Bjarkøy kommunes representanter påpeker at det kan bli spørsmål om å prioritere mellom 

rutinemessige oppdrag på natt i hjemmesykepleien og sykehjemsplasser. I så fall ønsker man å 

opprettholde et stedlig sykehjemstilbud og beredskapsordning på natt for hjemmetjenesten 

som primær ordning. Det må alltid gjøres individuelle vurderinger i samråd med bruker mht. 

valg av løsninger. Brukernes rett til medbestemmelse skal hensyntas. 

Samhandlingsreformen innebærer forventninger om at oppfølgingen av mennesker med 

kroniske lidelser i større grad skal skje i lokalsamfunnet. Dette fordrer tjenester tilknyttet 

allmennmedisin, fysioterapi, helsesøstervirksomhet, hjelpemiddelformidling/ergoterapi og 

sykepleiefaglig tilleggskompetanse innen eldreomsorg, psykiatri, rehabilitering, 

demensomsorg og lindrende behandling/pleie. Alle disse funksjonsområdene ivaretas av 

denne planen. Øysamfunnet bør derfor være godt rustet til å møte framtidas helse- og 

omsorgsfaglige utfordringer 
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Vedlegg: 

1. Demografiske data 

2. Organisasjonskart for begge kommuner per d.d. 

3. Beregning av kostnad per sykehjemsplass og pris per bruker i hjemmetjenesten i de to 

kommunene basert på kommune-stat-rapportering (KOSTRA) fra Statistisk 

Sentralbyrå (SSB) og kommunal liggedøgn-statistikk.  

4. Kartlegging av nå-situasjonen, inkl. kostnadsvurdering for kjøkken- og vaskeri-drift. 

5. Skjematisk framstilling av planen inkl. beregning av kostnadsreduksjoner/-

effektivisering. 

6. Modell for helse- og omsorgssektoren i Nye Harstad kommune, inkl. 

overgangsordning per 01.01.13. 
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