
MODUM KOMMUNE    REFERAT FRA BEFARING 
Fra: Hege Fåsen (referent) Dato: 12.9.12 
 

Tilstede: Audun Eriksen, Knut Olav Thorset, Stine Buxrud, Gro Nanna Hovde, Aase Kristin 
Andreassen, Arne Kjetil Strandabø, Hege Fåsen 

Forfall: Nanna Nordhagen, Harald Silseth, Kåre Norli 
       

PROSJEKT SYKEHJEM – BEFARING 31.8.12:  

Plankemyra bo- og omsorgssenter, Arendal 
 

 Vi ble tatt imot og vist rundt av avdelingsleder Anne Gry Bleie. 
 
Fakta:  
Senteret består av omsorgsboliger og sykehjem.  
Sykehjemmet har til sammen 68 plasser, fordelt på 3 etasjer. Alle rommene er like og 
har eget bad.  
Sykehjemmet består av følgende avdelinger (nattevakter er inkludert i oversikten over 
årsverk):  

• Lindrende avd., 9 pasienter (17,3 årsverk) 

• Langtid 1, 16 pasienter (12,6 årsverk) 

• Langtid 2, 16 pasienter (12,8 årsverk) 

• Langtid 3 (tidl. korttid) 9 pasienter (6,6 årsverk) 

• Skjermet avd, 12 pasienter (13,3 årsverk) 

• Forsterket avd. 6 pasienter (11,8 årsverk) 
Antall på vakt i nattpatruljen er nå 6 personer. Var ved oppstart 8. 
 
Når det gjelder sykefravær er det forskjeller på avdelingene, men gjennomsnitt for 2012 
så langt er korttidsfravær på 3,19 % og langtidsfravær på 14,9 %. Dette gir et nærvær på 
81,9 % 
  
Kvalitet på tjenesten, ulike tilbud ved senteret:  
Sykehjemmet har en egen fagansvarlig gruppe som hvert halvår planlegger et 
fokusområde. Denne høsten er det ernæring det skal legges mye vekt på.  
Det er et eget aktivitetssenter ved sykehjemmet. Dette er åpent for alle. Her serveres det 
mat til redusert pris. Her er det bl.a. arbeidsstue. Hver torsdag er det bakedag som ledes 
av frivillige. En gang pr mnd er det dans. Det er ansatt en miljøarbeider. Til sammen ca 
70 frivillige er tilknyttet bo- og omsorgssenteret. Det er frivillige frokostverter som 
bistår ved frokostservering. 
 
Fleksibilitet og effektivitet:  
De har en avdeling med 6 plasser, dette er et for lavt antall pasienter, 8 plasser på hver 
avdeling fungerer best. Det går felles nattevakt på 2 avdelinger. 2 og 2 avdelinger deler 
felles vaktrom. Vaktrommene er for små. 
 
Utforming og tekniske løsninger:  
Det fyres med olje og strøm. 
Senteret har 3 isolatrom. Dette er dyre rom å bygge. De har ikke vært i bruk som isolat, 
men brukes p.t. som ordinære rom. 
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Det er store verandaer hvor man kan trille ut senger. 
På hvert pasientrom er det store klesskap hvor det til enhver tid er fylt opp med 
håndklær osv. 
Senteret har en stor kafeteria. Kafeteriaen burde vært mulig å dele opp i mindre rom ved 
behov. 
Sykehjemmet har også:  

• medisinrom, multidose  

• eget laboratorium hvor de tar blodprøver, EKG og blærescanning  

• frisør 

• fotpleie 

• trimrom 

• sansehage 

• bårerom  

• vaskeri 

• mottakskjøkken 
Det er gjesterom på senteret. Dette leies ut til pårørende for kr 200,- pr natt, inkl. frokost 
Kommunen har 2 sykehjemsleger, dette betyr at det er lege stasjonert ved Plankemyra 3 
dager i uken. 
 
Følgende ble trukket fram som et savn:  

• undervisningsrom 

• felles toalett i nærhet til stua 

• “frokostøy”, dette for å se og bli sett når man ordner i stand til frokost. 
 

 
 
 


