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UTREDNING AV TILTAK 

Virksomhet: Helse og Omsorg 

Tiltakets navn: Nedleggelse gruppe 4, Hamarøy bygdeheim 

Ansvarlig for utredningen: Grete Prestegård 

 

Bakgrunn og forutsetninger for utredningen: 

Gruppe 4 er tidligere avdeling solkroken. Tidligere var det 7 pasientrom ved 
avdelingen. 2 av rommene er gjort om til kontorer og 1 rom er stengt 
grunnet sterk mistanke om mugg. Det vil si at det nå er 4 pasientrom igjen 
som er i bruk. Bygningen er fra 1971, og bærer stor preg av dårlig 
vedlikehold og gammel drift. Det er påvist muggsopp i vinduer, disse er nå 
skiftet.  
 
Pasienter som blir innlagt på institusjon i dag er svært fysisk dårlige. 80 
prosent av dem som bor og kommer inn på institusjon i dag har en 
demensdiagnose. Vi legger til rette for at man skal bo hjemme lengst mulig. 
Dette er nødvendig både for å holde antall sykehjemspasienter nede og for 
å bevare autonomi og det å klare seg fysisk hjemme med eller uten bistand 
fra tjenester lengre nede i omsorgstrappen. Vi tar også i mot 
utskrivningsklare pasienter fra sykehus som trenger mye bistand når de 
kommer til oss, tung medisinsk behandling og rehabilitering. De aller fleste 
som bor på institusjon i dag bruker hjelpemidler daglig (type rullator, 
rullestol, personløfter etc). I tillegg tar vi imot pasienter fra legevakt, til 
observasjonsopphold. 
 
3 av rommene på gruppe 4 er små, ca 11 kvm pluss et lite innebygd 
klesskap i veggen. 1 rom er noe større – 15 kvm. Ingen av rommene har 
egne bad eller toalett. Bredden på de minste rommene er ca 2.5 meter. En 
medisinsk seng er 100x220 cm. Det vil si at arbeidsbredden som er igjen i 
rommet er ca 150 cm. Kravene fra arbeidstilsynet er at en beboer skal ha et 
snuareal på 160 cm, dette betjeningsarealet er ved alle funksjonene i 
rommet – og skal ikke komme i konflikt med møbler og fast innredning.  
Hvis en pasient krever en pleier på hver side av sengen for å utføre et 
ergonomisk og verdig stell, er det et krav om 90 cm fri plass på hver side for 
hver av pleierne, dvs 180 cm til sammen. Hvis det da i tillegg skal gjøres 
plass til en personheis på den ene siden av sengen, og en pleier som 
medhjelper på den andre siden krever dette en bredde på 150 cm 
(personheis) og 90 cm på andre siden. Dvs 240 cm. Disse regnestykkene 
viser at det ikke er fysisk mulig å utføre gode ergonomiske arbeidsoppgaver 
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med fysiske dårlige pasienter. Vi har faktisk opplevd og må ta pasient ut i 
gangen for å hjelpe opp i personheis. Dette er hverken verdig for pasienten 
eller trygt for pleier. 
Arbeidstilsynet sier videre at pasientrom «minimum må inneholde 
oppholdsrom (dvs kombinert stue og soverom), bad og forgang». 
 
Videre ser vi på bad og toalettforholdene ved avdelingen. Det er to felles 
toalett ved avdelingen , 2,5 kvm hver. Selve toalettskålen er plassert i et 
hjørne av rommet. Arbeidstilsynet sier; «Alle sanitærrom i 
helseinstitusjoner må ha nok plass til både beboer (pasient), pleiere og 
nødvendige tekniske hjelpemidler, for eksempel rullestol og pasientløfter. 
Dusj og toalett i tilknytning til pasient må ha gulvareal på minst 240 x 245 
cm (=5,88 kvm). Dette sikrer 90 cm fri plass på hver side av toalettskålen og 
150 cm snuareal for rullestol». Dette forteller oss at toalettene ved 
avdelingen er ubrukelige. 
 
Avdelingen er i tillegg uten stue og kjøkken for pasientene. Det er langt for 
pasientene å komme seg til fellesarealer, sosialt fellesskap og måltider. 
Ofte blir måltidene inntatt i gangen, der besøkende og andre går forbi hele 
tiden. 
 
På denne avdelingen er det alltid en pleier på dagvakt, og en på kveldsvakt. 
Dette utgjør 3 årsverk. I tillegg er det ofte at en pleier fra annen avdeling 
må bistå ved behov, og noen ganger må vi leie inn ekstra for å ivareta 
behov. Ansatte klager på dårlige arbeidsforhold, lite rom for å bruke 
hjelpemidler, lite rom for å være sosial sammen med pasient. 

 

Tiltakets mål: 

 
Nedleggelse av avdeling 4 på Hamarøy bygdeheim snarest mulig, reduksjon 
i antall sykehjemsplasser og reduksjon i stillinger 
 

 

Konsekvenser av tiltaket: 

- Mindre sykehjemsplasser kan gi flere pasienter på venteliste.  
- Mindre sykehjemsplasser kan gi flere døgn med betaling for 

utskrivningsklare pasienter på sykehus. 
- Tiltaket må ses på som midlertidig – og krever ny utredning i ny helse 

og omsorgsplan om videre behov for heldøgns omsorgsplasser 
- Behovet for omsorgsboliger i nær tilknytning til institusjon er stort, vi 
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har for lite boliger i dag. 
- Tiltaket kan gi en besparelse på 3.5 årsverk (fast personell eller 

innleid vikar) 
 
 

 

Personellmessige konsekvenser 

 
Ja, 3.5 årsverk. Dette kan reduseres ved vakante stillinger, og/eller ved 
redusert vikarinnleie 
 

 

Interessenter  

Pasienter, pårørende, andre enheter innen helse og omsorg Hamarøy, 
ansatte, tillitsvalgte, vernetjeneste 
 
 
 

Kort beskrivelse av hvordan tiltaket skal iverksettes 

- Politisk nivå godkjenner at saken utredes, deretter til politisk 
behandling  

- Alle berørte/interessenter informeres om tiltaket 
- Rom stenges av etter hvert som dette blir mulig når de blir ledige 
- Ansatte flyttes til andre avdelinger, vakante stillinger blir fjernet 

 
 
 

Hovedaktiviteter: 

Hovedformål 
 

Aktivitet Hvorfor Milepæl/Tidsrom 

 
Nedleggelse 
av avdeling 4 
på 
sykehjemmet 

Godkjenne politisk Legitimitet Høst 2018 

 Høringsrunde?   
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Politisk behandling i 
kommunestyret 

Vedtaksorgan Des 2018? 

 
 

Iverksettelse  Når det blir mulig 
på grunn av 
pasientbelegg 

 
 

   

 

Økte inntekter/reduserte utgifter: 

Aktivitet Økte inntekter/ 
reduserte utgifter 

Reduksjon lønn 3,5 årsverk 2 000 000 

  

  
  

  
  

Total sum 2 000 000 

 


