
Modell for helse- og omsorgssektoren i Bjarkøy kommune 

Turnuskoord. Merkantil
20 % 100 %

Helsesekr. Helsesøster Fysioterapeut Psyk. S.pl
100 % 50 % 60 % kjøp av tj. 40 %

Praktisk bistand Støttekont./BPA
Kveldstjenste for hjemmesykepl.
Egen middagsproduksjon

Eget vaskeri 

Hjertestartergrupper

Skredgruppe

rehabilitering, palliativ beh., demens-

omsorg, medisinsk behandling jfr.

samhandlingsreformens forventninger,

langtidsplasser og avlastning.

Kommunal akuttmed.samhandling

Bjarkøy

Personalet  = human kapital (kommunens dyreste driftsmiddel)
Kompetansemålsetting: Alle stillinger skal være besatt med faglært personell, det skal til enhver tid finnes personell med 

På individplan er individuell tilpasning av tjenester/ivaretakelse av pas./brukers medbestemmelsesrett, aktivitet og ernæring de mest relevante videreutdanningene (Se plandokument). Refleksjonsgrupper/studiegrupper for hele pleiestaben sprer 

kompetanse og bidrar til felles faglig plattform. Dette styrker enkeltpersoner som arb.takere i et lite samfunn og bidrar til 

Pasient/bruker og pårørende = Tjenestenes fokus stabilitet

Akuttmedisinsk kompetanse er nødvendig pga. geografiske forhold og samh.reformens forventninger. Se Bjarkøymodellen.

Ledelse  = Forvalte tilgjengelige driftsmidler  til beste for pas./bruker og pårørende for dermed å 

oppfylle statlige mål og sikre god kommunal økonomistyring
Ledelse basert på gjensidig tillit og forpliktelse. Redusert lederspenn og konsentrasjon om fagledelse på laveste ledernivå

Faglig ledelse med avsatt administrativ tid øker ledertettheten og gir mulighet for teamledelse. 

300 % ledelse = 160 % adm.tid

Prinsipper for daglig drift, forts.

Sykehjemmet skal aktivt motarbeide institusjonalsieringsproblematikk.

LOKAL MAT-KONSEPTET: Hjemmelaget tradisjonskost er aktivitets- og trivselsskapende  og ernæringsmessig viktig.

Med bakgrunn i lavt befolkningsgrunnlag og geografiske forhold prioriteres natt-tjenesten til sykehjemmet. Hjemmetjenesten 

ivaretas primært ved beredskapsvakt. Se Bjarkøymodellen. Individuelle tilpasninger gjøres.

Alle hjelpetrengende skal få bo hjemme så lenge som mulig. Vurderinger gjøres i samråd med bruker og pårørende

De faglige ressursene skal til enhver tid brukes der det er mest nødvendig, uavhengig av personalets arbeidssted

Samme kompetanse skal være tilgjengelig for hjemmetjeneste og sykehjem.

Sykehjemmet skal være en behandlingsinstitusjon m. høy faglig standard og bolig for de mest hjelpetrengende

Sykehjemmet skal ha en hjemlig atmosfære; - et godt sted å være, både ute og inne. 

Prinsipper for daglig drift 
Staten = premissleverandør
Nasjonale satsingsområder skal følges opp. På overordnet plan er samhandlingsreformen vesentlig

for eldre og kontinuerlig tilpasning av kompetanse essensielt. 

Pasienter/brukere og pårørende skal møtes med respekt og forståelse for den/de  hjelpetrengendes rolle

Ungdom som har vært vurdert til 

å ha behov for døgsnkontinuerlig 

oppfølging når de flytter på hybel

har fått betalingsgaranti for 

opph.v internatet på Rå vg.skole

PO-avd. = 26 årsverk

Bjarkøymodellen

Lege/ambulanse/sykepleiere

Trygghetsalarmer

Hjemmesykepleie dagtid alle dager
Kapasitet til 16 plasser

Hjelpemiddellager

*Sykehjemmets funksjonsområder: **Internatplass v/Rå vg

Kommunelege 
100 %

Fag, økonomi- og pers. ansv. + plan og IKT

Lokal akuttmed. Beredskap
Fastlegen faglig ansvarlig

Døgnberedskap for befolkningen på Bjarkøy

Nattberedskap for hjemmesykepleien på 

Fag, økonomi- og pers. ansv. + plan og IKT

Hjemmetjenester Sykehjem*
 Avd.s.pl. 30 % adm.tid Avd. sp.pl. 30 % adm.tid.

11 plasser i bruk 

Observasjonspl.( - ikke Ø-hjelp),

Pleie- og omsorgsleder
100 %

Boliger
9 boliger-Bj.øy

Rådmann

Ungd.m.spes.beh.**
Sandsøy bosenter

Bjarkøy- 

modellen 
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