
Samhandlingsreformen
Status etter 5 års virke – sett fra 
Meløy kommunes perspektiv



Fakta om Meløy kommune

• 6500 innbyggere

• Ørnes kommunesenter

• Industrikommune

• Fiskeri og havbruk

• Desentralisert struktur
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Beliggenhet i Nordland
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Detaljert kart
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Skjærgård og fjell
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Status i 2012
• Organisering

– Kommunalsjef drift med egen leder PLO og egen leder øvrige helsetjenester
• Tildelingskontor opprettes – saksbehandling ble fjernet fra soneledere 

til eget saksbehandlerkontor.
• Folkehelse- og frisklivskoordinator er opprettet.

– Årets folkehelsekommune i Nordland i 2014
• Utfordringer:

– Mange utskrivningsklare pasienter
– Rekruttering (av leger og sykepleiere/vernepleiere)
– Drift av gammelt aldershjem med 22 plasser

• Prosjekt - KAD/Ø.hjelp i gang (2 plasser i Ørnes sykehjem)
• Interkommunalt samarbeid PLO/HSO gjennom RKK nettverk.

– Kompetanse, opplæring, lederutdanning, prosjekt (Digipro)
• Prosjekt diabetessykepleier – oppfølging av kronikere og avdekking av 

risikopasienter samt samarbeid med fastleger.
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Iverksatte tiltak i 2012
• Planarbeid:

– Ny helse- og omsorgsplan 
– Nytt helse- og omsorgssenter 

• Egen prosjektgruppe – Samhandlingsreformen / Tjenesteavtaler
• Fokus på styrking av hjemmetjenestene samt redusere antall 

utskrivningsklare pasienter.
• Inngår avtale om kjøp av rehabiliteringsplass på Nordtun Helserehab.

• 300 liggedøgn/år.
• Kjøp av sykehjemsopphold i andre kommuner
• Styrket bemanning i sykehjem, flere på dobbeltrom
• Styrket bemanning i hjemmetjenesten

• Nattjeneste i nordre Meløy
• Ikke greid å styrke bemanningen nok, spesielt i omsorgsboliger og søndre 

del av kommunen. 
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Folkehelse og friskliv
Meløy frisklivssentral har som 
målsetting:
• Å være kommunalt 

kompetansesenter innen 
forebyggende helsetjenester og med 
hovedvekt på levevaneområdene 
FYSISK AKTIVITET/ HELSETRENING, 
KOSTHOLD/ERNÆRING OG 
RØYKESLUTT.

Målgruppe:
• Mennesker i Meløy som har forhøyet 

risiko for å utvikle sykdom eller 
helseplager som kan påvirkes av 
endring i levevaner.

• Alle som har nytte av et 
levevaneorientert helsetilbud for å 
forebygge, vedlikeholde eller 
forbedre sin helse.
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Helse- og omsorgssenter (2012)

• Plan for bygging av 
nytt helse- og 
omsorgssenter

• Plan fra 2011-2012; 
44 omsorgsboliger, 56 
sykehjemsplasser 
pluss samlokalisering
av øvrige 
helsetjenester i 
samme bygg.
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Dagens alternativ

• Prosjektet ble vedtatt endret 
av nytt kommunestyre i 2013 
til ny tomt og da som 
sykehjem og dagsenter med 
54 plasser pga. økonomi-
situasjonen.

• Bygging utsettes igjen vår 
2017 pga. manglende 
finansiering av drift. 

• Forslag om eiendomsskatt 
falt i møte i mars 2017.

• Alternativ løsning og drift 
avklares innen 22.6.17
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Status i 2017
• Oppstart av elektronisk meldingsutveksling 2014
• Ny organisering fra 2015

– Fra 1 til 2 Kommunalsjefer (Helse- omsorg og velferd / Oppvekst og kultur) 
– Virksomhetsledere – fagledere
– Leder PLO fjernet 

• Lagt ned et gammelt aldershjem/bofelleskap på 22 plasser i 2016.
• Restartet arbeid med helse- omsorg og velferdsplan. (2018 – 2025)

• Samordnet planverk
• Fremtidig struktur og samlokalisering under utredning

• Revidering av tjenesteavtalene
• Store utfordringer med utskrivningsklare pasienter

– Etablert 3 nye rom ved Ørnes sykehjem i 2016
• Kompetanseplan leger 

– Spesialisering i allmennmedisin
– Kompetansekrav til legevakt.

• Interkommunalt prosjekt – habilitering og rehabilitering
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Samhandlingsområder - utfordringer

• Samhandling og informasjonsutveksling når 
innleggelse, behandling og utskrivning skjer raskere 
enn før.

• Epikriser ved utskriving
• Sykepleierapport ved innleggelse
• Utskrivningsklare pasienter (oss i Meløy)
• Kvalitet – og forbedringsarbeid
• Ønsker egne samarbeidsforum mellom kommune og 

sykehus på enkelte av tjenesteavtalene
– IKT, Kompetanseplanlegging, Følgetjeneste gravide/jordmortjeneste, 

KAD.

• Implementering av (nye) tjenesteavtaler
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Utskrivningsklare pasienter

• Positiv nedgang fra 
2013 – 2014 med 26 
liggedøgn.

• Vedtak om nedlegging 
av aldershjem på 22 
plasser ble utfordrende

• Planlagt bofellesskap  
Mosvoldtunet måtte 
benyttes til psykisk 
utviklingshemmede.
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Oversikt KAD 2013 - 2016
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Antall innleggelser Sykehus

• Antall innleggelser har 
gått ned fra 71 til 32 pr. 
år.

• Mange behandles lokalt
• Få sendes videre til 

sykehus (10-20 %)
• Utfordringer med at 

plassen blir blokkert 
• Utfordringer med 

legemangel og mange 
legevikarer.
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«Eldrebølgen» i Meløy
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Dekningsgrad i Meløy 
(2017 – 2040)

År Nye 
sykehjemsplasser

Vedtatt nye 
omsorgsboliger med 

døgntjeneste

Mangler

2017 0 0 - 27

2020 14 8 0

2025 14 8 - 9

2030 14 8 - 28

2035 14 8 - 51

2040 14 8 - 65



Tiltak for økt kapasitet
• Bygging av nytt sykehjem med økt kapasitet

– 44 plasser + 7 omsorgsboliger?
– Beholde dagens sykehjem og bygge helsehus med 

legetjeneste, legevakt, KAD og korttidsplasser? 
– Distrikts medisinsk senter?

• 8 nye omsorgsboliger med døgnomsorg (2018)
• Heldøgnstilbud i øvrige omsorgsboliger
• Samlokalisering av helsetjenestene
• Utbygging av nattjenesten til hjemmeboende
• Hverdagsrehabilitering
• Helsestasjon for eldre
• Tildelingskontorets fullmakter
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Prosjekt

• Rekruttering av sykepleiere
• Rekruttering leger – Meløylegen
• Interkommunalt samarbeid om plan for 

habilitering og rehabilitering.
• Digipro Helse
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Hva har reformen betydd for 
folk flest?
• Er det blitt lettere å få helsehjelp lokalt? 
• Får folk bedre bistand til koordinering av behandling og 

oppfølging?
• Er tilbudet i kommunene blitt bredere? 
• Er oppfølging av personer med kroniske lidelser blitt 

bedre? 
• Er det blitt flere tilbud til dem som ønsker hjelp til å 

legge om levevaner som kan føre til sykdom, for 
eksempel å endre kosthold, komme i gang med fysisk 
aktivitet eller stumpe røyken? 

• Merker folk mer fokus på helsefremmende arbeid i 
nærmiljøet? 
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Takk for meg
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