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Sykehjem 

Bjarkøy kommune har ett sykehjem med 11 plasser fordelt på 2 enheter. I gjennomsnitt var 

11,5 plasser i bruk i 2011. Det er 6 plasser på skjermet enhet for mennesker med senil demens 

og 5 plasser på pleieenheten. Det er romkapasitet til 16 pasienter ved sykehjemmet.  

Harstad kommunes øybefolkning må per dd. flytte til byen når de få behov for heldøgns 

omsorg. På kartleggingstidspunktet var det 22 pasienter med tilhørighet til øysamfunnet på 

sykehjem/i plasser med heldøgns omsorg, herav 12 tilhørende Harstad kommune.  

 

Pasientfordelingen-antall pas. på sykehjem per mai 2010: 

 Langtidsplass 

sykehjem 

Heldøgns omsorg Korttidsplass 

sykehjem 

Sum pasienter 

Harstad 8 pasienter 3 pasienter 1 pasient 12 

Bjarkøy 7 pasienter  3 pasienter 10 

Sum pas. på 

sykehjem/ 

heldøgns omsorg 

   22 

 

Personellressurser ved Bjarkøy sykehjem  

Stillingskategori Alle  Sykepl.  Vern

epl. 

Hj.pl./ass/ 

aktitør/lærling i 

turnus 

Kjøkk Renh Vask 

Sum personell 

Sykehjem. 

Bjarkøy 

kommune. 

 

17,93 

(+0,5 st. 

lærling 

utenom 

turnus) 

4,34 

Herav 0,5 st. 

bakv. natt og 

0,33 st. 

adm./ledelse 

0,82 9,98 

Herav 1,71 st. 

ekstra snatt og 

0,21 st. 

turnusadm 

1,42 0,83 0,54 
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Bemanningsplan for pleiepersonell ved sykehjemmet 

Antall 

sykehjemsplasser  

11plasser 

Antall plasser i bruk per dd. 

16 plasser 

Maksimal kapasitet ved 

Bjarkøy sykehjem  

Dag ukedager 4-5 pleiere per dag avhengig av 

arbeidsplan. En del kortvakter. 

5-6 pleiere per dag avhengig av 

arbeidsplan. En del kortvakter 

Dag søn- og helligdager 3 pleiere 3 pleiere 

Kveld alle dager 3 pleiere  

Betjener hjemmesykepleien 

3 pleiere  

Betjener hjemmesykepleien 

Natt alle dager 2 pleiere +  bakvakt tilsvarende 

2,25 t/natt. Betjener alarmtelefon 

og utkalling via AMK-sentralen 

2 pleiere +  bakvakt tilsvarende 

2,25 t/natt. Betjener alarmtelefon 

og utkalling via AMK-sentralen 

 

Kompetansenivå og faglig forsvarlighet: 

 Det er ikke separate turnuser for de ulike kompetansenivåene i pleiegruppen, men 

forutsetningen for turnusen er at det alltid skal være minimum en sykepleier på dag og 

kveldsvakt med faglig ansvar for både sykehjem og hjemmesykepleie. De fleste 

ukedager er det etter turnus flere sykepleiere på dagvakt. På natt og ved fravær i 

sykepleierstillinger, skal det være minimum en hjelpepleier med ansvarsvakt (skriftlig 

definerte arbeidsoppgaver/ansvarsområder) og en sykepleier i bakvakt for hele 

omsorgsavdelingen.  

 Alle sykepleierstillinger er besatt.  

 Hjelpepleierresurs tilsvarende 1,5 stillingshjemler er midlertidig besatt avlærlinger. En 

av disse er meldt opp til fagprøve høsten 2013. 

 0,5 stilling for aktivitør er besatt av en person med fagbrev. Stillingen er lagt inn i 

pleieturnus. 
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 Det finnes en1 stillingshjemmel for vernepleier i PO-avd. Denne er delt mellom 

sykehjem og hjemmesykepleie. Vernepleierressursen er vurdert som en faglig 

styrking, særlig i forbindelse med miljøarbeid og aktivisering. På bakgrunn av en 

medisinskfaglig kompetansevurdering, er det alltid sykepleier i bakvakt når 

vernepleier har ansvarsvakt.  

 0,88 stillingshjemler , opprinnelig hjelpepleierstillinger er midlertidig besatt av 

pleieassistenter (-som følge av 4-års regelen), herav en person som tar desentralisert 

sykepleierutdanning på høgskolen i Harstad. Ved ledighet i stillingene, eventuelt når 

kompetansekravene er oppfylt, skal stillinger som per i dag er besatt av ufaglærte igjen 

omgjøres til fagstillinger. 

 

Pleiefaktorberegning og antall plasser ved Bjarkøy sykehjem 

Kvelds- og helgebemanningen ved Bjarkøy sykehjem er lagt opp til å drifte to små enheter 

med 6 og 5 pasienter. Hvis pasientgruppene hadde vært samlet i en enhet, kunne bemanningen 

vært lavere. Et annet argument for å opprettholde en relativt høy pleiefaktor, er at 

hjemmetjenesten betjenes fra sykehjemmet på kveldstid. Det tredje argumentet er problemene 

med å få tak i ekstra personell i et øysamfunn. Derfor har man valgt å holde en relativt høy 

fast bemanning og heller regulere budsjettet med mindre innleie av vikarer. Bjarkøy 

kommune har ikke benyttet vikarbyrå de siste årene. 

Pleiefaktoren per dd. ved sykehjemmet er 1,1 ekskl. administrasjon/ledelse og ekstra styrking 

av natt-tjenesten, inkl. ivaretakelse av hjemmetjenesten på kveldstid. 

Pleiefaktoren beskriver ressursene som brukes til direkte pasientretter arbeid inkl. rapporttid, 

personalmøter, akuttøvelser og brannøvelser og en del undervisning/opplæring og 

studiegrupper. Her ligger også tilberedning av kveldsmat på begge enheter, frokost på 

skjermet enhet, opprydding etter måltidene og fordeling av rent tøy fra vaskeriet.  

Det er rom for å øke pasienttallet til 16 uten å øke kvelds- natt- og helgebemanningen, men 

bemanningen på dagtid må styrkes med en pleier. Ved økning til 16 pasienter pluss en ny 

stillingshjemmel i pleien, vil pleiefaktoren bli 0,84.  
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Vurderingsgrunnlag sykehjemskjøkken/felleskjøkken . Se excell-ark s. 4 og 5 
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Vaskeridrift 

Harstad kommune hadde i 2011 kr. 12 000 i utgifter til fellesvaskeri per sykehjemspasient. I 

tillegg kommer vask av pasientenes private tøy. Dette skjer på sykehjemmene og er ikke 

kostnadsberegnet. Kostnadsfaktorer her er strøm, areal, vaskemidler, personell og utstyr. 

Bjarkøy sykehjem vasker alt tøy i eget vaskeri ved bruk av eget personale. Vaskeriet var 

renovert i 2011, og framstår nå som en funksjonell, hygienisk godt tilrettelagt og trivelig 

arbeidsplass.  

Hvis man trekker fra 10 % stilling (3,5 t. per uke) til vask av privat tøy for 11 pasienter, er 

vaskeriets lønnskostnader inkl. sos.utg. kr. 13 000,- per sykehjemsplass for vask av 

institusjonstøy og tøy for 2 hjemmeboende brukere. Det er sannsynlig at produksjonsvolumet 

kan økes til tøy for 16 sykehjemspasienter og 4 hjemmeboende brukere innenfor samme 

lønnskostnad. I så fall vil lønnskostnaden per pasient/bruker bli kr. 9 300,-. Andre 

kostnadsfaktorer er ikke beregnet. 

Ved Bjarkøy sykehjem brukes samme lokaler og utstyr til vask av institusjonstøy og privat 

tøy. Dette er sannsynligvis en kostnadseffektiv faktor. Vask av tøy for hjemmeboende 

genererer inntekter som ikke er lagt inn i regnestykket. 

Med bakgrunn i fergeproblematikk, vil frakt av tøy til fellesvaskeri i Harstad innebære 

minimum 4,5 t. arbeidstid per tur i tillegg til kostnader for bil og fergebilletter. Ved driftsstans 

på fergene, risikerer man å få stans i transporten av tøy, med de driftsmessige problemene 

dette kan medføre på sykehjemmet. 

Ovennevnte sannsynliggjør en del praktiske problemer med påfølgende økonomiske 

konsekvenser forbundet med bruk av sentralvaskeri i Harstad. Kostnaden er ikke konkret 

utredet.  

I og med at vaskeriet ved sykehjemmet tar i mot tøy fra brukere av hjemmetjenesten, 

reduserer behovet for praktisk bistand. Dette reduserer igjen bruken av hjemmehjelpere, som 

er en lite tilgjengelig arbeidskraft i øysamfunnet. Det er vanskelig å beregne den økonomiske 

gevinsten av denne fordelen.  
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Oppsummering -vaskeridrift 

Det er usikkert om det vil være kostnadsbesparende å legge ned driften av vaskeriet ved 

Bjarkøy sykehjem til fordel for fellesvaskeri Harstad. Saken bør utredes mer grundig fram til 

veiforbindelsen er på plass. Denne vurderingen begrunnes med følgende: 

1. Det foreligger praktiske problemer forbundet med frakt av tøy til vaskeri, med 

påfølgende økonomiske konsekvenser, som krever nærmere utredning.  

2. Fordi arbeidet som utføres på sykehjemmene i Harstad i forbindelse med vask av 

privat tøy ikke er kostnadsberegnet, er det vanskelig å gjøre direkte økonomiske 

sammenligninger.  

3. Fordelen med å kunne levere tøy fra hjemmeboende brukere til vaskeriet på Bjarkøy er 

verd å merke seg.  

 

Forsterket nattbemanning ved Bjarkøy sykehjem/Beredskapsordning for 

hjemmesykepleien og den øvrige befolkningen 

I Harstad kommune beregner man 12 pasienter per pleier på nattvakt. I Bjarkøy kommune har 

man 2 nattvakter på 11 pasienter på sykehjemmet. I tillegg kommer sykepleier i bakvakt, som 

lønnes for hver 4 t. pluss overtid for eventuelle utrykninger. Bakgrunnen for denne 

bemanningsprioriteringen er følgende: 

 Pasienttrygghet: Risiko for brann eller andre uønskede hendelser  

 Av hensyn til personalets helse og sikkerhet: Det er mentalt tungt å være alene 

våken om natten. Personalet skal være trygge på at de kan iverksette nødvendige 

tiltak i forb. m. brann eller andre uønskede hendelser.  

 Av hensyn til beredskapen i hjemmesykepleien: Hvis alarmen går, kan bakvakten 

kalles ut, event. med bistand av en av de som er på aktiv vakt. 

 Av hensyn til beredskapen for befolkningen utenom kjente pasienter/bruker. Det er 

langt til legevakt, ingen nattberedskap på fergene og ambulansen kan være ute på 

annet oppdrag. I så fall vil sykepleier i bakvakt, som har utvidet akuttmedisinsk 

kompetanse, kunne rykke ut (Bjarkøymodellen).  
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Det kan stilles spørsmål ved om det er regnskapsmessig korrekt å føre alle kostnadene ved 

denne nattberedskapen på sykehjemmet. Dette fordi en del av kostnadene genereres av 

behovet for beredskap overfor brukerne i hjemmetjenesten og den øvrige befolkningen.  

Det er ønskelig å beholde den høye nattbemanningen av ovennevnte grunner. Følgende 

bemerkes: 

1. Nattbemanningen gir rom for å øke pasientbelegget til 16 plasser på sykehjemmet 

samtidig som akuttberedskapen for alle øyene kan ivaretas.   

2. Kostnadene for nattberedskapen bør deles mellom sykehjem og 

hjemmetjeneste/kommunal beredskapsordning. 

Sykehjemmets funksjonsområde, -betinget av Bjarkøy-modellen og annen 

systematisk kompetanse-oppbygging 

Det har vært en målsetting for Bjarkøy kommune at pasientene i størst mulig grad skal få den 

medisinske behandlingen de trenger på sykehjemmet. Dette er til beste for pasientene fordi 

transport til sykehus, og det å oppholde seg i ukjente omgivelser med ukjent personell, i seg 

selv er en stor belastning. Ikke minst gjelder dette for mennesker med senil demens. For 

denne pasientgruppen er rehabilitering etter et sykehusopphold også en utfordring,- nettopp 

fordi de har store problemer med å forholde seg til ukjente omgivelser.  

Sykehjemmets kompetanse er betinget av Bjarkøy-modellen, som innebærer at det alltid er en 

lokalkjent sykepleier på vakt, eventuelt i bakvakt i omsorgsavdelingen. Dette gjelder også for 

ferier og høytider. Denne sykepleieren har gjennomgått opplæring i avansert hjerte-

/lungeredning og ulike andre prosedyrer innen det akuttmedisinske kompetanse-feltet.  

Ivaretakelse av kompetanse og akuttmedisisnsk utstyr er kvalitetssikret gjennom systematisk 

arbeid siden 2001. Kommunen har utviklet en modell for kommunal akuttmedisinsk 

samhandling med involvering av sykepleiere i omsorgssektoren. Modellen har vakt nasjonal 

interesse. Det er innholdet i denne modellen som er det faglige grunnlaget for 

beredskapsordningen som er opprettet ved Bjarkøy sykehjem. 
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Jfr. forventningene som ligger i Samhandlingsreformen, kan Bjarkøy sykehjem ivareta mange 

oppgaver som tradisjonelt har vært utført på sykehus, ekesempelvis intravenøs antibiotika-

behandling, smertebehandling og væskebehandling.  

Sykepleierne i omsorgsavdelingen er et supplement til ambulansetjenesten og utkalles av 

AMK-sentralen via sykehjemmet, event. ved at folk på Bjarkøy tar direkte kontakt med 

sykehjemmet. Vaktordning, bemanning og kompetanse er tilrettelagt for at sykepleierne skal 

kunne rykke ut og bidra til å ivareta kommunens beredskapsmessige ansvar.   

Bjarkøy kommune har bygget opp den sykepleiefaglige kompetansen slik at man per dd. har 

sykepleiere med videreutdanning i rehabilitering, eldreomsorg, psykiatri, administrasjon og 

ledelse, relasjons- og nettverksarbeid, master i helsefag og sykepleie til pasienter med 

alvorlige lidelser. Kommunen har personell som deltar i nettverk for lindrende behandling og 

demensomsorg.  

De fleste pleierne har gjennom de siste fire årene kontinuerlig deltatt i sjølstudium i 

eldreomsorgens ABC etter et studiemateriell utarbeidet av Nasjonalt Kompetansesenter for 

aldring og helse.  

Per dd har omsorgsavdelingen 2 lærlinger i helsefagarbeid og en pleieassistent som er student 

ved desentralisert sykepleierutdanning ved høgskolen i Harstad. 

Kompetanseoppbyggingen er i stor grad finansiert av kommunen, og er derfor en del av 

kostnadsbildet i KOSTRA-tallene som viser kostnad per sykehjemsplass/kostnad per mottaker 

av hjemmetjenester. 

Sykehjemmets kompetanse er ikke minst betinget av at tilgangen på lege- og fysioterapi-

tjenester. 

 

Hjemmetjenestene på øyene 

Harstad kommune har 7 stillingshjemler tilknyttet hjemmetjenesten på Grytøy. Det tilbys 

hjemmesykepleie på dag og kveld. Ingen natt-tjeneste/beredskapsvakter. Distriktsleder 

beskriver smådriftsulemper tilknyttet ledig tid midt på dagen. Det finnes særlig 

ressurskrevende brukere bosatt på Grytøy. Avdelingen ledes fra Omsorgtjenesten Nord. Det er 

ikke satt av lederressurs spesielt for Grytøy.  
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Bjarkøy kommune bruker til sammen 3,01 stillingsressurs til hjemmesykepleie og ca 1,5 

stillinger til praktisk bistand. I tillegg kommer ressursen som er lagt inn i beredskapsordning 

fra sykehjemmet på kveld og natt. Det er ansatt en avdelingssykepleier i 100 % stilling med 

prosentvis avsatt tid til administrative oppgaver for hele hjemmetjenesten, inkl. 

hjelpemiddelformidling, administrasjon av praktisk bistand og saksbehandling. 

Det tilbys faste hjemmesykepleie-oppdrag på dag og kveld. Hjemmesykepleien betjenes av 

personale fra sykehjemmet på kveldstid. Sykehjemmet ivaretar også nattberedskapen for 

hjemmetjenesten og trygghetsalarmene hele døgnet.  

Det er et utstrakt samarbeid mellom personalet i hjemmesykepleien og på sykehjemmet, slik 

at man til enhver tid sørger for å bruke den kompetansen som er tilgjengelig. Dette innebærer 

eksempelvis at særlig kompetansekrevende enkelt-oppgaver ivaretas av sykepleier fra 

sykehjemmet hvis det ikke er sykepleier på vakt i hjemmesykepleien.  

Hjemmetjenesten på Bjarkøy ivaretar per dd hjelpemiddellager og har bestillerkompetanse jfr. 

NAV sine retningslinjer for formidling av hjelpemidler. De ivaretar også driften av 

trygghetsalarmene i kommunen. Se nærmere beskrivelse under overskriften 

”Trygghetsalarmer” 

 

Hjelpemiddelformidling/Ergoterapitjenester 

Bjarkøy kommune har ivaretatt hjelpemiddelformidling via hjemmetjenesten. 

Avdelingssykepleier er faglig ansvarlig og har bestiller-kompetanse ihht. NAV sine 

retningslinjer. I tillegg har en av hjelpepleierne bestillerkompetanse. Det er etablert et 

hjelpemiddel-lager på Bjarkøy sykehjem. Det er ikke ansatt ergoterapeut i kommunen. 

I Harstad kommune ivaretas hjelpemiddelformidlingen av ergoterapiavdelingen og det finnes 

et sentralt hjelpemiddellager. 

 

Psykiatrisk sykepleie 

Bjarkøy kommune har en stillingshjemmel for psykiatrisk sykepleier fordelt på 40 % stilling 

for hjemmeboende brukere og 60 % stilling i turnus på skjermet enhet ved sykehjemmet. 
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Harstad kommune har ikke avsatt ressurs for psykiatrisk sykepleier på Grytøy. 

Boliger til omsorgsformål/vanskeligstilte i Bjarkøy kommune 

Leiligheter på Bjarkøy 

Bjarkøy kommune har til sammen 9 leiligheter på Bjarkøy som kan benyttes til 

omsorgsformål/boliger til vanskeligstilte. Av disse har 3 leiligheter omsorgsbolig-standard 

etter husbankens krav. Disse er også godt vedlikeholdt.  

Tre leiligheter er nylig oppusset og har en standard tett opp mot husbankens krav til 

omsorgsbolig.  

To leiligheter har potensial til samme standard som ovennevnte, men trenger oppussing 

En leilighet har dårlig tilgjengelighet for rullestolbrukere, men er ellers i bra stand.  

Ovennevnte boligmasse er per dd. besatt av 5 brukere med tildelingsvedtak. De andre 

leilighetene benyttes til vikarboliger/boliger for fast ansatte i po-avdelingen. 

 

Sandsøy bosenter 

Bjarkøy kommune er også eiere av Sandsøy bosenter, som består av  6 ett-roms hybler og 

fellesareal. Rommene har egne toalett/dusj.  Fellesarealet inneholder stue, kjøkken, vaskerom 

og div. lagerrom. Senteret er godt vedlikeholdt. Senteret har per dd en beboer med 

tildelingsvedtak. 

Det har vært vurdert å gjøre om senteret til 3 leiligheter med kjøkken og soverom. Det finnes 

tegninger for en slik ombygging. Eldrerådet i kommunen har påtatt seg å undersøke interessen 

for leiligheter. Det er ikke mottatt svar på denne undersøkelsen. 

 

Internatplass ved Rå videregående skole 

Bjarkøy kommune har benyttet internatet ved Rå videregående skole som tilbud til unge med 

behov for heldøgns omsorg i forbindelse med at de er elever ved videregående skole. Tilbudet 

innebærer kommunal betalingsgaranti etter ny søknad hvert skoleår. 
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Boliger på Lundenes, Harstad kommune 

Harstad kommune har til sammen ____ leiligheter til omsorgsformål/vanskeligstilte på 

Lundenes. Av disse er ___ i bruk for brukere med tildelingsvedtak.  Det arbeides med å lage 

oversikt over standarden på bygningsmassen tilknyttet omsorgsavdelingen i Harstad 

kommune. 

 

Trygghetsalarmer 

Harstad kommunes trygghetsalarmer betjenes av AMK-sentralen. Kommunen betaler ca kr 

400 000 per år for tjenesten. Det er ________________ som administrerer ordningen. 

Oppmontering  av trygghetsalarmer ivaretas av eget personell. Samme personell tester 

trygghetsalarmene og skifter batteri i brukernes brannalarmer en gang per år. 

AMK-sentralen kontakter hjemmesykepleien når alarmen går. På Grytøy er alarmen koblet 

direkte til frivillige. Harstad kommune har per i dag 4 brukere med trygghetsalarm på Grytøy. 

Det kan være vanskelig å finne personer som er villige til å være alarmmottakere. 

I Bjarkøy kommune betjener sykehjemmet trygghetsalarmene. Kommunen har 14 

trygghetsalarmer i bruk. Sentralen som mottar alarmene er en datamaskin som loggfører alle 

innkomne anrop og videresender signaler til en mobiltelefon som personalet på sykehjemmet 

bærer med seg. Kontakten med brukeren oppnås via en tale-enhet på vaktrommet.  

Systemet er driftssikkert og lite kostnadskrevende. Vaktmester har fått 

vedlikeholdsopplæring. Det er mulig å gjøre oppdateringer av systemet via fjernhjelp fra 

Harstad. Sentralen har nærmest ubegrenset kapasitet. Ved langvarig strømstans som 

innebærer utkobling av fasttelefon, vil systemet ikke fungere. I så fall iverksettes ekstra tilsyn 

med brukerne.  

Hjemmesykepleien monterer trygghetsalarmene og tester dem etter faste rutiner. På Bjarkøy 

rykker personalet fra omsorgstjenesten ut når en alarm blir utløst. På Sandsøy og Grytøy 

kontakter man frivillige etter liste. Det er ingen alarmer som er koblet direkte til frivillige. 
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Merkantil støttefunksjon 

Bjarkøy kommune har per dd. 100 % stilling for merkantile tjenester tilknyttet 

omsorgsavdelingen. Følgende funksjonsområder ivaretas: 

 Lønnsutbetaling til alle ansatte innen helse- og pleie- og omsorgsavdelingene 

 Vederlagsberegning for sykehjemsopphold 

 Fakturering av tjenester 

 Kontering av inngående fakturaer 

 Transporttjeneste for funksjonshemmede 

 Husbankens bostøtteordning 

 Arkivering 

 Utsending av betalingsvedtak og tildelingsvedtak 

 Pasientregnskap inkl. kontantbeholdning 

 Ivaretakelse av kontantbeholdning for pasienter uten vedtak om overtakelse av 

kontantytelsen fra folketrygden 

 Postsortering/registrering av post 

 Superbruker –Profil 

Pleie- og omsorgsleder er overordnet ansvarlig for alle funksjonsområder. 

I Harstad kommune er kemneren ansvarlig for vederlagsberegningen. Saksbehandlingen i 

forhold til vederlagssaker ivaretas av en person i 100 % stilling. 

Det er merkantile stillinger knyttet til de ulike omsorgsenhetene i Harstad, men 

funksjonsområdene for den enkelte ansatte er færre.  
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Saksbehandling for tildeling av helse- og omsorgstjenester 

Saksbehandling for tildelingssaker ivaretas i Bjarkøy kommune av pleie- og omsorgsleder i 

samarbeid med avdelingssykepleierne.  

Harstad kommune har opprettet en egen enhet, koordinerende enhet som behandler de fleste 

tildelingssaker. 

Det har vært avholdt ett møte i arbeidsgruppa for samordning av saksbehandlingsfunksjonene 

innen helse- og omsorg i de to kommunene. I møtet var ulike aspekt rundt 

saksbehandlingsrutiner for tildeling av tjenester vurdert. Man foretok også en gjennomgang 

av sentrale vedtaksmaler og informasjonsmateriell til brukerne, samt sammenligning av 

egenandeler for hjemmebaserte tjenester og rutiner for beregning av egenandel for 

sykehjemsopphold. Se for øvrig ref. fra møte den 08.05.11.  

 

IKT- funksjoner 

Bjarkøy kommune har hatt driftsavtale med Hålogaland IKT. Oppsigelse av eksisterende 

avtaler/ivaretakelse av overgangsordninger er nødvendig. 

Samordning av økonomisystemene inkl. fakturabehandling er allerede iverksatt.  

Det er etablert et samarbeid med IKT-avdelingen i Harstad kommune for å samordne de 

datatekniske løsningene.  For omsorgsavdelingen gjelder samordningsproblematikken  

PROFIL, som er en flerfunksjonell omsorgsfaglig programvare. Flere av modulene i PROFIL 

har ikke vært tatt i bruk av Bjarkøy kommune fordi etableringskostnaden har vært 

uforholdsmessig stor i forhold til kommunens drift. Dette innebærer at det nå foreligger et 

opplæringsbehov på flere områder.  

Sammenslåing av IT- funksjonene vil innebære driftsmessige innsparinger 

Administrator-funksjonen og superbrukere i PROFIL 

I Bjarkøy kommune ligger administrator-funksjonen hos pleie- og omsorgsleder. PO-leder er 

superbruker i samarbeid med konsulent.  

I Harstad ivaretas administrator- funksjonen vhja 50 % stilling på sentraladministrasjonen.  

Man har superbrukere på de forskjellige enhetene. 
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Plan og rapport i PROFIL 

Det har vært foretatt sammenligning av rapporteringssystemene som kommunene har etablert. 

Harstad kommune er i ferd med å revidere sitt system. Det er gitt innspill på dette fra PO-avd. 

i Bjarkøy. Det er ønskelig at det nye rapport-systemet blir innført slik at konverteringen av 

Bjarkøys data skjer opp mot dette. Historiske data må ivaretas på en måte som sikrer at 

ansatte har den informasjonen de trenger for å kunne utføre tjenesten innenfor en faglig 

forsvarlig ramme. 

Turnusprogram Notus i PROFIL 

Bjarkøy kommune har sagt opp eksisterende turnusprogram per 01.07.12. Opplæring på 

NOTUS er nødvendig. Det er nødvendig med nye lisenser 

Portalen i PROFIL 

Bjarkøy kommune har ikke tatt i bruk elektroniske timelister og innkalling av ekstravakter via 

PROFIL. Opplæring er nødvendig. Det er nødvendig med 4 nye lisenser 

Mobil profil 

Bjarkøy kommune har ikke tatt i bruk mobil PROFIL. Investering i lisenser, utstyr og 

opplæring er nødvendig.   

Utfakturering vhja PROFIL 

Opplæring og nye lisenser nødvendig 

Pasientregnskap i PROFIL 

Er i bruk 

Vederlagsberegning i PROFIL 

Er i bruk 

Meldingstjenesten i PROFIL/FUNKE-prosjektet 

Tekniske løsninger må etableres. Opplæring nødvendig. 
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Kjøp av vaktmestertjenester til pleie- og omsorgsavdelingen i 

Bjarkøy kommune 

(Oversendes avdeling for bygg og eiendom i Harstad kommune sammen med tjenestebeskrivelse) 

Pleie- og omsorgsavdelingen i Bjarkøy kommune kjøper per dd 70 % stillingsressurs fra 

teknisk avdeling for ivaretakelse av vaktmesteroppgaver på sykehjem og i hjemmetjeneste.  

Stillingen er tillagt brannvernlederfunksjonen ved Bjarkøy sykehjem og alle avdelingens 

boliger. Stillingen ivaretar bygningsmessige vedlikehold og vedlikehold av hage/uteareal etter 

avtale. Stillingen inngår i en kommunalteknisk vaktordning som også omfatter sykehjemmet.  

Vaktmester følger opp IK-elektro og IK-brann og sørger for vedlikehold av hjelpemidler og 

bestilling av div. varer og tjenester. 
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Rekrutteringstiltak for pleie- og omsorgspersonell i Bjarkøy 

kommune  

(Oversendes personalavdelingen i Harstad kommune) 

 Ekstra lønn – sykepleiere og hjelpepleiere 

 Ekstra ferieuke –sykepleiere 

 Div.  tiltak-sykepleiere. Se egen forhandlingsprotokoll 

 Kommunale boliger til nyansatte med rimelig husleie 

 Gratis bolig og reise for (ferie-)vikarer 

 Pleie- og omsorgsleder har forhandlingsrett mht. lønn for vikarer 

 

Stimuleringstiltak for kompetanseheving i Bjarkøy kommune 

(Oversendes personalavdelingen i Harstad kommune) 

 Fast ansatte som tar grunnutdanning innvilges permisjon med 50 % lønn på 

studiedager / i studentpraksis i forbindelse med desentralisert utdanning. Dette under 

forutsetning av at utdanningen er relevant og at arbeidsgiver forventer å få behov for 

kompetansen etter endt utdanning 

 Fast ansatte som tar videreutdanning, fortrinnsvis ved desentraliserte studier, innvilges 

permisjon med 100 % lønn for å delta på forelesninger/obligatorisk frammøte. Dette 

under forutsetning av at studiet er relevant og arbeidsgiver forventer å få behov for 

kompetansen etter endt utdanning. 

 Det gis permisjon med lønn for deltakelse i studiegrupper eller faglige kurs som 

vurderes som relevante av arbeidsgiver. Hvis man møter på sine fridager, innvilges 

avspasering time for time.  

 Alle sykepleierne deltar i akutt-teamets øvelser hver 2. uke. Øvingstiden er lagt inn i 

turnus 
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 Det innvilges 5 dager permisjon med lønn i forbindelse med hjemmeeksamener. 

Studenten velger selv når disse dagene skal tas ut.  

 Det innvilges 2 dager permisjon med lønn umiddelbart før skoleeksamen i tillegg til 

selve eksamensdagen. 

 Det innvilges stipend etter vedtatte retningslinjer, på bakgrunn av dokumenterte 

utgifter.  

 Man lønnes for fagkompetanse og funksjonsområde. Eksempelvis er 

avdelingssykepleierne lønnet som avdelingssykepleiere i 100 % stilling selv om de 

bare har avsatt en prosentvis administrativ ressurs. Dette fordi de er ivaretar en 

lederfunksjon også når de arbeider i turnus. Et annet eksempel er psykiatrisk 

sykepleier som opprettholder sin lønn i forbindelse med 60 % stilling i pleieturnus på 

skjermet enhet. Dette fordi man vurderer hennes fagkompetanse som styrking av 

tjenesten. 
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Legetjenester  

Helseavdelingen i Bjarkøy kommune har per dd. en kommunelegestilling,- 100 % stilling 

inkl. funksjon som kommuneoverlege/helsesjef. Stillingen er delt mellom 2 leger.  

Hovedkontoret for legetjenesten ligger på Bjarkøy. Man har utekontordager i mindre utstyrte 

kontor en dag per uke på Lundenes og annen hver uke på Sandsøy. Bjarkøy legekontor er 

stengt på Fredager. Det er inngått vaktavtale med Sjøkanten legesenter.  

I Harstad kommune er kommuneoverlegen overordnet ansvarlig for Helsehuset og ivaretar det 

overordnede medisinskfaglige ansvaret for Harstad kommune. Tjenesteutøvelsen ivaretas i 

hovedsak av privatpraktiserende fastleger. 

 

Helsesekretær ved Bjarkøy legekontor 

Ansatt i 100 % stilling, men har redusert arbeidstid til 80 % pga. seniorpolitisk tiltak.  

 

Helsesøster på Bjarkøy og Grytøy 

Helsesøster i 50 % stilling har kontordager 2-3 dager per uke på Bjarkøy, samt hjemmebesøk i 

hele kommunen. Helsesøster følger opp Bjarkøy skole.  

Samme person har 50 % stilling i Harstad kommune. I denne stillingshjemmelen har hun bl.a 

ansvar for helsesøstertilbudet overfor Harstad kommunes andel av befolkningen på Grytøy.  

 

Fysioterapitjeneste på Bjarkøy og Grytøy 

Det er inngått avtale med Aktiv fysioterapi i Harstad om 60 % driftstilskudd for 3 

arbeidsdager per uke på Bjarkøy. Reisetiden inngår i arbeidstiden og reiseutlegg betales av 

Bjarkøy kommune. Tjenesten er lokalisert til underetasjen på sykehjemmet.  

Tjenesten har ingen organisatorisk tilknytting til det kommunale systemet. 

Den kommunale fysioterapitjenesten i Harstad, underlagt helsetjenesten på Helsehuset, 

ivaretar tilbud om hjemmebesøk overfor befolkningen tilhørende Harstad kommune på 

Grytøy. 

 

 

 


