Arbeidsgruppemøte, 19. mars 2018 i Åfjord
Tilstede: Harriet Larsen, Rita Møllevik, Linda Nygård, Elisabeth Fossum, Wenche Berdahl,
Laila Refsnes og Sissel Braseth
Agenda for møtet:


Presentasjonsrunde



Organisering, gjennomgang organisering og ressurser Roan og Åfjord



Veien videre

Roan:
Sektorleder Harriet Larsen
Enhetsleder PLO – Rita Møllevik (institusjon og hjemmetjenesten felles)
Sykehjem
Ca. 18,5 årsverk – ca. 40 hoder
Hjemmetjenesten
Ca. 10, 8 årsverk – ca. 27 hoder
15 plasser på sykehjem, 29 leiligheter, 10 leiligheter ledig per dato, overbelegg på
sykehjemmet.
Ikke nattevakt «ute på bygda» i hjemmetjenesten. Sykehjemmet har 2 nattevakter som server
sykehjemmet + omsorgsboligene. Trygghetsalarm. Bruk av legevakt ved behov om bistand på
natt.
Matombringing – driftes av hjemmesykepleien.
Helsesøster – 1,5 årsverk (økt 0,5 våren 2018)
Ergoterapeut 50 % stilling (sykepleier + hjelpepleier)
Fysioterapeut 100 % stilling
Sosialtjenesten 100 % stilling
Psykisk helse 1,1 årsverk
Total 35, 5 årsverk
Har startet opp med helsefremmende hjemmebesøk for 2 år siden. Veldig godt mottatt av
befolkningen.
20 % demenskoordinator

2 utdannet kreftsykepleier
Koordinerende enhet – 2 delt, barn og unge (Camilla helsesøster), voksne (Rita)
Antall brukere i hjemmetjenesten har gått ned. Inkl. leilighetene ca. 40 brukere.
Fagsykepleier institusjon og hjemmetjeneste
Fagutviklingssykepleier
Livsgledekonsulent. Jobber med sertifisering som «livsglede kommune».
Frivilligsentral startet opp på nytt etter å ha ligget brakk en periode. Ikke funnet helt sin form
enda, samarbeidet vil komme på plass etter hvert.
Kommunepsykolog 10 % (sammen med Åfjord og Bjugn)
Rask psykisk helsehjelp (sammen med Åfjord og Bjugn)
Lege tilstede i Roan 2 dager i uken. Reell reduksjon i tilstedeværelsen til legen.
Barnebolig. Avlastning inn i omsorgsbolig. Fungerer veldig bra. Etablerer bolig 2 i disse
dager.
Driftsregnskap total for sektoren ca. 30 mill.

Åfjord
Sektorsjef Laila Refsnes
Virksomhetsleder PLO Elisabeth Fossum
Totale årsverk110 årsverk PLO, ca. 25 helse og familie, totalt ca. 140 årsverk samlet i
sektoren
42 sykehjemsplasser
68 omsorgsleiligheter (inkl. 7 trygdeboliger)
Fagleder institusjon (Barbro Ugedal) + fagleder hjemmetjeneste Gunnveig Ugedal)
Gruppeleder alle gruppene på sykehjemmet
Gruppeleder hjemmetjenesten
Gruppeleder bo- og oppfølgingstjenesten
Virksomhetsleder helse og familie
Helsestasjon inkl. jordmortjeneste 0,5 årsverk jordmor, 2,5 årsverk helsesøster
Psykisk helsearbeid, voksne 1,5 årsverk og barn og unge 2 årsverk (1 årsverk satt inn som
ekstraressurs)
Flyktningtjenesten 1 årsverk + 0,4 engasjement (per dato ut juli 2018)
Rehabiliteringstjenesten 1 årsverk ergoterapeut, 3 årsverk fysioterapeut (fra april 2018)

Legetjenesten (sammen med Roan)
4 fastlegehjemler + turnuslege
Hjelpepersonell, 1,3 årsverk sykepleier, 2, 5 årsverk helsesekretær
Koordinerende enhet, felles for barn, unge og voksne (leder Sissel Braseth)
Friskliv, Læring og mestring
Folkehelsekoordinator, tilleggsfunksjon tilsvarende 20 % stilling
Demensteam
Kreftkoordinatorer i hjemmetjenesten og institusjon som jobber sammen i team
Ulike team
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
322 brukere av helse og omsorg.
Driftsregnskap totalt for sektoren ca. 81 mill.
Frivilligsentral

Utfordringer og muligheter (Åfjord og Roan)
Individets ansvar
Økt fokus på folkehelse
Ny teknologi
Forholdet til spesialisthelsetjenesten
Avtaler
Økonomiske rammer
Boligmarkedet
Kapasitet og kompetanse
Frivillige
Befolkningsutvikling

Roan og Åfjord
Vi skal vokse…
Hva gjør vi for å lykkes?

Sentrale faktorer for framdriften:






Rådmann må på plass
Sektorledere må avklares (helse, oppvekst, teknisk)
Rådmann sammen med sine ledere må utarbeide plattform for det videre arbeidet
Organisasjonskart
Ny ledelse av sektoren på alle ledd må avgjøres

Organisasjonskart utarbeidet av arbeidsgruppen 13/5-16 ble lagt fram på møtet.
Utgangspunkt for videre arbeid:
Alle tar med seg modellen «hjem», går igjennom den på nytt, vurderer hva som fremdeles vil
fungere, hva som bør endres.

Ref. Sissel Rånes Braseth

