
Pleie og omsorg 2018/2019. 

Det er 37,78 stillingshjemler i PLO. 

For å få tjenester fra PLO må det søkes om tjenester. Hvem som får tjenester blir vedtatt i 

omsorgsteam som har regelmessige møter (ca hver 14 dag). Tilstede på møtet er 

Kommuneoverlege, pleie og omsorgsleder og leder ved miljøtjenesten. Avdelings-

leder/fagleder ved miljøtjenesten, pleieavdeling og hjemmetjeneste er deltar på møte i de 

saker som vedrører deres avdeling.  

Omsorgsteamet i Pleie og omsorgstjenesten har saksbehandlet over 60 saker frem til d.d. 

I løpet av 2018 har hjemmetjensten hatt ca 90 pasienter. Disse har/ hatt ca 180 tildelte 

tjenester.  

Hjemmetjenesten er bemannet med 4 helsepersonell på dagtid hverdager og 3 helse-

personell i helger. Aftenvaktene er bemannet med 2 helsepersonell. Ingen ansatte på natt.  

PLO har 1 døgnbemannet hjemmeboende pasient som bemannes hele døgnet med 2 

ansatte pr vakt fra bemanningsbyrået BUPA. I tillegg har kommunen stillinger knyttet opp 

mot denne . Totalt utgjør dette 11,28 stillinger.  

Solstua, SABE er bemannet med 4 helsepersonell 2 dager i uka. Resten av uka er det 3 

helsepersonell på dagtid.  Ettermiddag og natt bemannes med 2 helsepersonell. 

Blåklokka, SABE er bemannet med 3 helsepersonell på dagtid. 2 i helger. På ettermiddag er 

blåklokka bemannet med 2 helsepersonell. 1 helsepersonell på nattevakt.  

SABE skal bemannes med minimum 1 sykepleier ved hver vakt. I helger skal det alltid være 

en sykepleier på vakt i tjenesten. Det er mange prosedyrer som skal utføres som det kreves 

fagkompetanse som sykepleier.  

Pr i dag 10.10.2018 er det 20 sykehjemsplasser ved SABE. 

10 langtidsopphold Solstua. Alle er belagt.  

10 langtidsopphold Blåklokka (dementavdeling) I dag er Blåklokka belagt med 9 

langtidsopphold og 1 plass har vært benyttet til korttidsopphold/ avlastning da vi ser at 

behov for avlastning i dag er til demente pasienter. I perioder med mye uro og større 

pleietyngde må det leies inne ekstra bemanning ved Blåklokka for at det skal være forsvarlig 

drift av avdelinga. Pr i dag er alle belagt.  

I tillegg har SABE 2 sengeplasser som skal benyttes som korttidsplasser./ avlastning. Pr i dag 

har vi 3 pasienter på korttidsopphold, SABE. Altså har vi totalt 2 stk for mye på 

korttidsplass/avlastning pr i dag. Korttidsplassene får helsetjenester fra SABE eller 

hjemmetjenesten.  

Det har ikke vært venteliste på langtidsopphold SABE på en stund. Pr i dag er det 1 pasient 

på venteliste.  



Vi har ei sykehjemsavdeling som står tom (Karenstua). Det er ikke personellressurser til å 

drifte denne. I perioder blir enkelte rom ved Karenstua benyttet til korttidsopphold/ 

avlastning. Dette resulterer i at det er overbelegg ved sykehjemsavdelinga.  

Nøkkeltallene for alderssammensetning på sykehjemmet  viser at det er mange “yngre”, 

mellom 67 – 80 år som er sterk hjelpetrengende.  

Det er 15 omsorgsboliger Toppen. Alle er leid ut.  

4 omsorgshybler ved Rosestua som driftes av hjemmetjenesten. De som bor her har behov 

for tettere oppfølgning av helsepersonell enn de ville hatt ved å bo hjemme. Skal de ha 

tilsyn natt må det søkes om denne tjenesten da de er “hjemmeboende.” Alle hyblene er 

utleid.  

Det er 2 hybler i kjeller. Den ene er utleid til vikarbyrå og den andre er utleid som 

omsorgshybel.  

Hjemmebaserte tjenester har pr i dag ca 70 brukere som alle har ulike behov for 

helsetjenester.  

De tjenester som ytes fra hjemmetjenesten er praktisk bistand, middagsombringing, 

trygghetsalarm, tilsyn, hjelp til medikamenthåndtering, blodprøvetakning, sårskift, 

istandgjøring av ukesdosetter, hjelp til personlig hygiene inkl dusj, evt andre tiltak som gjør 

at pasientene kan bo hjemme lengst mulig. Slik det er i dag er det ikke ressurser til at alle 

kan få dusj en gang i uka pga bemanning.  Det stilles krav om at det skal være 2 sykepleiere 

ved istandgjøring av ukesdosetter. 1 sykepleier skal legge i ukesdosett mens en annen 

kontrollerer ukesdosett. Hjemmetjenesten istandgjør 40 ukesdosetter pr uke.  

De tjenester som ytes fra sykehjemmet er langtidsopphold, korttidsopphold, rehablilitering, 

dagopphold, nattopphold og avlastning.  

Kjøkkenet ved SABE leverer middag til sykehjemmet, leverer middag til barnehage 2 dager i 

uka totalt ca 150 middager og ca 60 middager til hjemmeboende pasienter i løpet av uka. I 

løpet av 2018 er det innført mellommåltid ved institusjon inkl Rosestua. Middag til 

institusjon og Rosestua er flyttet til senere på dagen. Det er positive erfaringer med å 

innføre et mellommåltid og flytte middagen til senere på dagen( kl 15.30) Det blir bedre tid 

til pasientene, får tid til tjenesteutvikling og det blir flere måltider og kortere tid mellom 

måltidene. Det brukes mye tid av de ansatte til isandgjøring og rydding etter måltidene.  

Avlastning er gratis mens ved korttidsopphold kan kommunen etter forskrift om egenandel 

for kommunale helse-og omsorgtjenester kreve egenbetaling på kr 160 pr døgn. Dette er en 

for liten betalingssats ut fra mine beregninger da pasienter på korttidsopphold er 

ressurskrevende både økonomisk og i tidsbruk. Dette burde politikere ta opp sentralt slik at 

satsene kunne vært økt for å få bedre inntjening til kommunene. Etter 

samahandlingsreformen skrives pasientene tidligere ut fra UNN, samtidig som det er færre 

rehabiliteringstilbud til pasientene enn tidligere. Alt er nå kommunens ansvar å ivareta. 

Kommunen tilbyr pr i dag ikke natt-tjeneste til hjemmeboende pasienter. Dette innebærer 

at pasienter som har behov for natt-tilsyn må bo på institusjon. I tillegg innebærer dette at 



hjemmeboende pasienter ikke har tilbud fra kommunen om å dø hjemme dersom deres 

helse blir slik at de er døende.  

Hverdagsrehabilitering. Hjemmetjensten og fysio/ ergo tilbyr etter vedtak hjemmetrening 

etter pasientens behov for å mestre hverdagslige sysler. 

Dagsenter er et tilbud til hjemmeboende demente. Dagsenteret er åpent 3 dager i uka fra kl 

9 – 14. For å benytte dagsenteret må den som søker ha en demensdiagnose. Dette er et 

tilbud som gjør det mulig for hjemmeboende demente at de kan bo hjemme lengst mulig. 

Pårørende av de som benytter dagsenteret gir tilbakemelding om at de har behov for at 

tjenestetilbudet skulle vært lengre på dagtid og flere dager i uka.  Det er ansatt 2 stk i 50 % 

stilling ved Dagsenteret for demente.  

Mange eldre har ikke sine pårørende boende i nærhet slik at de kan bistå sine med hjelp. 

Slik situasjonen er i dag har ikke Salangen Kommune tilbud til de som ikke kan dra på 

butikken å handle selv og som ikke har familie eller andre som kan gjøre det for dem. Dette 

kan bli ei helseutfordring hvis de ikke får gjort innkjøp av matvarer.  

Det er mange yngre pasienter som trenger helsehjelp. Statistikk viser at frem mot 2020 vil vi 

få en eldrebølge. Boligpolitisk handlingsplan viser ei økning i eldre over 80 år. Ut fra SSB sine 

beregninger viser statistikk at kommunen vil ha 76 flere innbyggere over 80 år i 2026. Dette 

er ei økning på ca 80 %. I tillegg vil en ha ei yngre befolkningsgruppe som har behov for 

helsetjenester.  I løpet av 2018 har hovedtyngden på mottakere av hjemmetjenesten vært 

pasienter i aldersgruppa 80-89 år med ca 35 pasienter, ca 30 pasienter i aldersgruppa 67 – 

79 år, ca 16 pasienter i aldersgruppa 50 –66 år. I tillegg er det noen yngre pasienter.  

For å møte eldrebølgen har vi lokalitetene med tanke på økte sykehjemsplasser, men med 

økte sykehjemsplasser må det økte stillingshjemler til slik at PLO kan ivareta flere pasienter. 

I tillegg må Karenstua renoveres. Det er gjennomført befaring med teknisk etat med et 

kostnadsoverslag på 40 000 - 50 000 kr. Slik situasjonen er i dag har vi nedbemannet PLO 

med flere stillinger for å møte kravet om økonomiske nedskjæringer på kr 1 mill.  

Tjenesten har vært med på prosjektene: Velferdsteknologi, i hode og sekk, etisk refleksjon 

og det gode pasientforløp. Prosjektene innebærer å tenke pasienten i fokus med de 

hjelpemidler og ressurser vi har til rådighet. For å møte fremtidens krav til kommunens plikt 

til å yte helsetjenster er det viktig å øke kompetansen til helsepersonellet som skal yte dem. 

Dette gjelder spesielt for sykepleiere da det er sykepleierne som skal utføre helsetjenester 

som krever fagutdanning som sykepleier.   

 De ansatte ved PLO gjøre en formidabel flott innsats for å ivareta de som trenger 

helsetjenester fra PLO. Det er flotte, engasjerte og faglige dyktige medarbeidere innen PLO. 

De står på for å yte gode helsetjenester for de som trenger hjelp. Det arbeides aktivt med 

HMS arbeid, rutinebeskrivelser, etisk refleksjon, kompetanseheving, tverrfaglig samarbeid 

og jobbnærvær.  

For å møte morgendagens krav til helsetjenester og tjenesteutøvelse må vi ivareta 

personalet slik at personalet er godt rustet til å møte fremtidens krav til helsepersonellet. 



For kommunen som arbeidsgiver er det viktig å rekruttere helsefagarbeidere og sykepleiere 

for fremtiden.  

Det skjer spennende ting i samarbeid med nabokommune som kan gjøre at vi får hevet 

kompetanse, bedre samarbeid på kryss av kommunegrensene og økt mulighet for inntjening 

i PLO.  Det skal gjennomføres møte med nabokommune for å diskutere dette.  

 


