Befaring på Alstahaug sykehjem torsdag 2. juni mellom kl. 11.00 og 13.30.
Fra Alstahaug eldreråd (brukerrådet) møtte: Grethe Tønder, Anny Måsøy
og Arnfinn Tuven.
Fra ledelsen ved sykehjemmet møtte: Anita Vean og Anne Lundestad
Besøket var varslet til ledelsen på forhånd.

Vi ble vist rundt i ganger, toaletter og tekniske rom. Vi fant relativt ryddige
forhold, dog sto rullatorer og elektriske stoler fortsatt til lagring ute i gangen.
Det har vært vurdert å bygge lagerplass/garasje for ”motorstallen” på nordsiden.
Dette er pr. i dag ikke mulig all den tid kommunen ikke selv eier grunnen.
Vi ble også vist rundt utenfor sykehjemmet. Her var skjedd store forbedringer
siden sist. Pasientene kunne nå bevege seg fritt ute innenfor et inngjerdet
område. Der var også foretatt beplanting av jorbærplanter, gulerøtter, urter og
blomster, alt til glede for pasientene. En liten kanin satt i et bur, også dette et
trivselstiltak fra de ansattes side.
Uteområdet var møblert med utemøbler, bl.a. gitt av en av byens
møbelforhandlere.
På spørsmål fra oss ga Anita Vean og Anne Lundestad informasjon om :
 Fortsatt mangel på kontorfasiliteter, 2 ledere deler et kontor på 5 m2. Mest
problematisk var det dog at man ikke hadde pårørenderom, hvor man
kunne ta imot pårørende på en respektfull måte.
 Det lekker fremdeles fra taket. Dette berører heldigvis ikke pasientrom.
 Det ble opplyst at en brannteknisk rapport for sykehjemmet var utarbeidet
( brukerrådet vil be om informasjon vedr. denne).
 Krevende at ca 80% av pasientene lider av demenssykdommer. Det var
imidlertid planlagt en liten avskjermet avdeling med plass for 2 pasienter
( snart iverksatt).
 Størrelsen på en del av pasientrommene var ikke tilfredsstillende etter
dagens normer.
 Personellbemanningen er tilfredsstillende og ”toppene, særlige tilfeller”
avhjelpes med innleid personell.

 Det største problemet var at Alstahaug kommune har for få
sykehjemsplasser i forhold til behovet hos befolkningen. Statistisk vil
dette problemet øke i tiden fremover. Representantene for ledelsen
påpekte at selv om alle hjemmeboende fikk den hjelp i hjemmet (
hjemmesykepleie, osv.) som de har krav på, var terskelen for å få en
sykehjemsplass etter deres mening alt for høy.
Hver av oss foretok besøk/intervju hos noen av beboerne. Her fremkom at
pasientene hadde det bra, og de roste betjeningen for deres omsorgsfulle arbeid.
To forhold skal likevel nevnes:
Det at 80% av pasientene lider av demenssykdommer, gjør det ufordrende for de
øvrige pasienter, ettersom det ikke er mulig å holde adskilte avdelinger. (Dette
avhjelpes i noen grad ved avskjerming av en avdeling med plass til inntil 2
pasienter.)
En av pasientene bemerket et behov for bedre tilbud om fysioterapi.

Med bakgrunn i ovennevnte vil brukerrådet nok en gang påpeke behovet for
fortgang i planene om vedtatt sykehjemsutbygging, og at
formannskap/kommunestyre snarest gjør nøvendige valg/vedtak om framdrift i
saken.

Sandnessjøen 8.6.2016.
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