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TRIST OG FORBANNET: - Jeg er trist, forbanna og bitter over hvordan mamma hadde det de siste månedene av livet sitt, sier Berit Nilsen i brevet hun deler med VA - om
hvordan hun opplevde møtet med den nye eldreomsorgen i Hadsel.

• Refser Hadsel kommune for eldreomsorgen etter morens død:

– Fikk enerom ni dager før

Berit Nilsen retter sterk
kritikk mot Hadsels eldreomsorg. – Jeg er forbanna
og bitter på hvordan
mamma hadde det de siste månedene av livet sitt,
sier hun.

«Da mamma ble pleietrengende p.g.a sykdom og ikke lenger
kunne bo hjemme i omsorgsboligen med pappa, fikk ho langtidsplass på Stokmarknes
sykehjem 1. avdeling. Et dobbeltrom med plass til seng,

nattbord, en stol, felles vask og
forheng til naboen. En mørk
krok ble mammas nye hjem og
da hadde ho vært heldig fikk vi
beskjed om. Etter klaging til
kommunen over de uverdige
forholdene forsto vi fort at utsiktene til enerom var langt
fram i tid. Dette var under
tvangsflyttinga fra Ekren, så de
som kom utenifra var heldige
som overhodet fikk plass der.
Mamma var ei klar og oppegående dame, men med mange
dårlige dager på grunn av kreftsykdommen ønsket ho så inderlig et enerom med plass til

personlige ting og litt privatliv»,
skriver Nilsen i brevet.

Fikk enerom

«Etter hvert som mamma ble
dårligere og mye sengeliggende
ble ho oppgradert til vindusplass, og etter press fra oss pårørende ble hun flyttet på
enerom», skriver hun videre.
Ni dager senere gikk moren bort.
«Kan dette være en verdig eldreomsorg på det eneste sykehjemmet i kommunen per dags
dato? Bare det å flytte beboere
fra Ekren over på et allerede
utdatert sykehjem er uforståe-

lig. Det er nedslitt og forfallent
og utrivelig. Skal det oppdateres eller blir det som det ellers
er i kommunen? Vedlikehold er
ut – nybygg er kult!» fortsetter
Nilsen.

Raser mot dobbeltrom

Datteren mener dobbeltrom
ikke hører hjemme i eldreomsorgen.
«Tenk å havne på et dobbeltrom med et vilt fremmed menneske. Tenk å ikke få en dusj
mer enn hver 10. dag. Tenk å
ikke få vaske håret mer enn
hver 10. dag. Tenk å ikke få gå

på toalettet når en må p.g.a.
personalets tidspress. Tenk å
bli sittende og sove på stua, bli
mer og mer apatisk og sløv.
Dagtilbudet på terapien faller
bort når en får langtidsplass.
Jeg må bare berømme pårørendeforeningen med Karin Bårdsen i spissen som lyser opp en
grå og trist hverdag. Stakkars
mamma. Ho hadde det så trist,
trasig og uverdig på sykehjemmet. Ho lengta så heim og vi sto
der, maktesløse» skriver hun.

Må vi ha private aktører

«Jeg er trist, forbanna og bitter
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IKKE EKREN-RELATERT: Helse og omsorgssjef Marion Celius understreker at Nilsens mor ikke bodde
på Ekren før hun fikk rom på Stokmarknes Sykehjem. – Så jeg vil ikke at dette skal males som
relatert til Ekren. Selvfølgelig har jeg forståelse for at pårørende ikke synes dobbeltrom er verdig for
sine, sier Celius til VA. (Arkiv)

• Har forståelse for at det oppleves vanskelig:

Ikke Ekren-sak
Helse og omsorgssjef Marion Celius, sier hun har full
forståelse for at pårørende opplever misnøye.

r hun døde
og hvordan mamma hadde det
de siste fire månedene av livet
sitt. Jeg er livredd for å bli gammel og pleietrengende i Hadsel
kommune. Hvis man ikke blir
sterkt dement eller kan bo i
omsorgsbolig, hva da? Er man
klar i hodet må man bare klore
seg fast i heimen. Hva slags politikere er det vi har og har hatt,
som år etter år har vedtatt at
dobbeltrommene skal bestå?
Kanskje vi som neste generasjon sykehjemsbeboere bør engasjere oss mer. Kanskje må
private aktører på banen skal vi
få en verdig eldreomsorg frem-

over. I Hadsel kommune er det
stadig de nye og spennende
prosjektene som blir prioritert.
Så nå får vi bare se politikerne
fram før høstens valg, med alle
sine fagre løfter og masse deilig
valgflesk», avslutter Berit Nilsen

PER EIVIND KNUDSEN
per@vol.no

Ifølge Celius, som understreker
at pasienten det her er snakk
om ikke ble overflyttet fra
Ekren til Stokmarknes sykehjem, er opprettholdelsen av
dobbeltrom i eldreomsorgen et
politisk spørsmål.
– Realiteten er at vi har seks
dobbeltrom på Stokmarknes.
Det er tatt aktivt stilling til at
dobbeltrommene skulle opprettholdes politisk, og ser vi på
den nye omsorgsplanen er det
bestemt at dobbeltrommene
skal utfases etter hvert, jamfør
kommunestyrets ønske. Men
jeg har selvfølgelig full forståelse for at de pårørende ikke synes det er verdig for sine, sier
Celius.

Dusj en gang i uka

Ifølge Celius er punktet om

mangelfull dusjing og toalettbesøk noe hun ikke kan – av offentlighetshensyn – gå inn på i
detalj.
– På generell basis er det at
pasientene har tilbud om dusjing en gang i uka. Selvfølgelig
skjer det at noen får dusje mer,
fordi det er spesielle behov, og
at enkelte ikke får dusjet på
grunn av at de er i dårlig form.
Men pasientene får kroppsvask
og stell i seng hver dag, sier Celius.

•

Jeg har selvfølgelig full forståelse for at de
pårørende ikke
synes det er verdig for sine.

Ikke Ekren-relatert

Celius ønsker å gjøre det klart
at det når det gjelder overflytting av pasienter fra Ekren til

andre sykehjem, ikke var noen
som ble flyttet til dobbeltrom.
Jeg lyver ikke når jeg sier at
alle pasienter fra Ekren ble flyttet til Enkeltrom. Greit at pårørende vil klage på ting, men det
må ikke komme påstander som
ikke er sanne. Pasienten har
vært i omsorgsbolig, og kommet til dobbeltrom, og Ekren er
noe som overhodet ikke må
blandes inn, sier hun.
– Hva med Nilsens kommentar om at dette skjedde midt i
flyttingen av pasienter fra
Ekren til sykehjemmet, og at
pasienter «utenifra» var heldige
om de i det hele tatt fikk rom?
– Vi flyttet pasienter fra
Ekren til sykehjemmet når det
var plass til det, sier Celius.
– Jeg vil ikke ha det på meg at
noen ble flyttet fra Ekren til sykehjemmet på dobbeltrom, for
det er i så fall løgn, sier Marion
Celius.
PER EIVIND KNUDSEN
per@vol.no

– Beklagelig politikk
Jan Steffensen (MOS) mener eldreomsorg bør bli en
viktig sak i valget, men
også de kommende årene
for Hadsel. – Vi har altfor
få plasser, sier han.
Med klar adresse til posisjonen
kommer hjertesukket fra MOSpolitikeren, som i budsjettdebatten før jul kjempet for
opprettholdelse av Ekren, fram

til nytt tilbud var på plass. Posisjonen, som ifølge Steffensen
også har stått i bresjen for nedbygging av antall sykehjemsplasser, ville det annerledes.
– I dag har vi 46 sykehjemsplasser i kommunen, hvorav 6
er på dobbeltrom. Det er altfor
få, og et resultat av en beinhard
politikk fra posisjonen. Det er
sterkt beklagelig, sier Steffensen.
PER EIVIND KNUDSEN
per@vol.no

KJEMPET: Jan Steffensen
(MOS) og mindretallet ville ha
fortsatt Ekren-drift. (Arkiv)
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Debatten om eldreomsorg:
I den åpne Facebookgruppa «Eldreomsorgen i
Hadsel og kommunestyrevalg 2019» er reaksjonene mange etter VAs
oppslag tirsdag.

•

Dette handler om syke mennesker og deres
pårørende. Som
trenger verdighet
og ro på siste
veien!

•

Hvordan
hadde våre «sittende» politikere
taklet å bli plassert på dobbeltrom og ikke hatt
noen mulighet til

å gjøre noe med
det?

•

Vi mennesker
er forskjellige
uansett hvilken
alder vi

er i. Pårørende
opplever ofte at
dette ikke blir
godt nok ivaretatt.

• Enstemmig formannskap beholdt dobbeltrommene på sykehjemmet:

– Må se på antall plasser
– Dobbeltrom på sykehjem er et resultat av et
enstemmig formannskap,
sier Kurt Jenssen (Sp),
fungerende ordfører i
Hadsel. Han ser imidlertid
at utfasing vil skje på sikt.
Fungerende ordfører, Kurt
Jenssen (Sp) sier i et brev til VA
at han synes det er trist å høre
om dårlige opplevelser i omsorgstjenestene i kommunen –
som Berit Nilsen i VA tirsdag
omtalte.
– Jeg synes det er trist å høre
at enkelte har dårlige opplevelser i våre omsorgstjenester. Det
er selvsagt ikke noe vi ønsker.
Vi har jobbet hardt i denne perioden for å sikre en trygg og
verdig omsorgstjeneste for alle
innbyggere. Det er vedtatt en
«omsorgsplan» som sier hvordan vi skal ha det i fremtiden,
skriver Jenssen og viser til blant
annet Thodebo og den vedtatte
demenslandsbyen på Ekren.

HAR SATSET: – I denne perioden har vi satset mer enn noen gang både i bygg og varme hender i omsorgstjenestene i Hadsel. Som
politiker vet jeg at det aldri blir nok, det vil alltid være udekkede behov, sier Kurt Jenssen (Sp).

«Alle» sa ja til dobbeltrom

Når det gjelder bruken av dobbeltrom, gjør han det imidlertid klart at det er et resultat av
et enstemmig formannskap.
– Sist det var gjort vedtak
rundt dobbeltrommene ved
sykehjemmet var i mars 2017.
Da vedtok et enstemmig formannskap å beholde dobbeltrommene. Da var også MOS/
Jan Steffensen representert, og
stemte for å beholde dobbeltrommene, sier han.
Formannskapet den siste perioden besto av representanter
fra Ap, Sp, MOS og V.

Gjenstår mye

Investeringene til tross, mener
Jenssen det ennå er noe igjen.
– I denne perioden har vi satset mer enn noen gang både i
bygg og varme hender i omsorgstjenestene i Hadsel. Som
politiker vet jeg at det aldri blir
nok, det vil alltid være udekkede behov. Vi har sørget for en
betydelig oppgradering av alle
bygg hvor vi driver omsorgstjenester. På sykehjemmet på

Stokmarknes, på Innlandet Alderssenter, på Riarhaugen.
Budsjettet for dette arbeidet er
nå knappe 28 millioner kroner.
Dette er dessverre ikke nok til å
sikre oss imot at enkelte fortsatt kan oppleve situasjoner på
en negativ måte, eller at man
kan ha forskjellige oppfatninger om hvordan praksis bør
være på et sykehjem, sier han.

Må vurdere flere plasser

Jenssen tror også på sikt det vil
være nødvendig å se på antallet
sykehjemsplasser. I omsorgsplanen er det lagt opp til færre
sykehjemsplasser, og økt fokus
på heldøgns omsorgsboliger.
– Når flere plasser i Thodebo
er i bruk og det samme på de
nye demensplassene som det
startes bygging på til høsten,
må vi gjøre en vurdering av behovet for flere sykehjemsplasser. Da vil vi også måtte ta
hensyn til å fase ut dobbeltrommene, sier han.
– Det er imidlertid også viktig

å ha med den endringen i befolkningen som kommer fremover og dermed økt behovet for
vanlige omsorgsboliger, heldøgnsbemannede omsorgsboliger og sykehjemsplasser,
avslutter Jenssen.

«Ikke egnet»

I omsorgsplanen for 2017–2026
omtales Stokmarknes sykehjem slik:
«Planløsningen innvendig tilfredsstiller ikke dagens krav i
forhold til kjernevirksomhetens område. Det må vurderes
om planløsning har akseptabel
standard. Det er ikke tilstrekkelig areal på beboerrom til å
oppfylle dagens krav.
Bygningen har dårlig tilpasningsdyktighet og er lite egnet
til dagens tjeneste. I forbindelse
med bruktagelse av omsorgsboligene i området, bør dobbeltrommene ved Stokmarknes
Sykehjem gradvis avvikles».

LITE EGNET: Stokmarknes sykehjem omtales i omsorgsplanen som
lite egnet til dagens oppgaver.

Trodde de var utfaset

Formannskapsmedlem Einar
Roger Pettersen (Ap) sier til VA
at han trodde så allerede var
skjedd.
– Jeg er overrasket over at det
fortsatt er dobbeltrom. Mulig
jeg har sovet i timen, men jeg
trodde ikke det skulle være i

bruk etter at Thodebo åpnet,
sier han.

PER EIVIND KNUDSEN
per@vol.no
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•

Det koster
mot å stå fram
med trist og traumatisk erfaring
fra eldreomsorgen. De fleste
som opplever

lignende, er så
slitne og utmattet at de ikke
makter å gå
videre.

•

Dette er trist
lesning, men honnør til pårørende
som står fram og
dermed synliggjør
en uholdbar situasjon innenfor

eldreomsorgen i
Hadsel kommune.

•

Dette kunne
like gjerne vært
mammas historie.
Hun fikk
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dobbeltrom.
Innerst i ei mørk
krå.

TRENGER PLASSER: Arne Ivar Mikalsen (V) mener et nytt sykehjem
på Melbu er tingen.

Vil bygge nytt sykehjem
på Melbu
Arne Ivar Mikalsen (V) vil
ha bygget nytt sykehjem
på Melbu. – Det er for få
sykehjemsplasser, sier
han.
Mikalsen reagerer sterkt på historien til Berit Nilsen i VA tirsdag og mener det viser en
nødvendighet for flere sykehjemsplasser.
– Det er åpenbart for Hadsel
Venstre at antall sykehjemsplasser er for få. Dette har alle
visst lenge. Det er uverdig at
mennesker som er på sitt siste,
er syk og eller dement, må dele
rom med andre, sier Mikalsen
til Vol.
– Det er fra alle hold dokumentert fremtidige utfordringer knyttet til mangel på
sykepleiere, og med en stadig
eldre befolkning vil det bli behov for flere sykehjemsplasser,
ikke færre. Da Arbeiderpartiet i
Hadsel gikk til valg sist, da var
det med fem punkt om eldreomsorg. Det som ikke kom
fram, var at de skulle legge ned
Ekren FØR et nytt tilbud var på
plass. Det legger seg inn i rekken av hvordan politiske vedtak
har blitt gjennomført de siste
årene, da elevene på Sandnes
skole måtte flytte FØR ny skole
sto ferdig, fortsetter Mikalsen.

Eget rom

Mikalsen sier videre at han og
hans parti vil ha slutt på slike
forhold som Berit Nilsens mor

opplevde.
– Hadsel Venstre vil sette alle
kluter til slik at det ikke skal
være slik som er beskrevet fra
flere pårørende i kommunen.
De syke og de som trenger mest
stabilitet og ro, skal få eget
rom. Vi ønsker at et nytt sykehjem skal bygges på Melbu. Det
ble frarådet fra mange hold å
bygge ut på Ekren og det vil etter vårt syn være bedre for
både ansatte, pårørende og
brukere at vi bygger på Melbu.
Da vil hjemmetjenesten kunne
ha base nærmere brukerne,
pårørende kan være nærmere
sine, og det er mindre sårbart
når man har større fagmiljø,
sier han.

Skeivfordeling

Han mener også at bosenteret
på Riarhaugen ikke kan brukes
til evig tid, og at fordelingen
mellom Stokmarknes og Melbu
i dag er for skeiv.
– Det er bygd HDO på Stokmarknes, nytt helsehus er på
tur og det bygges ny Stokmarknes ungdomsskole. Melbu har
også fått ny skole og det satses
på å oppgradere de andre skolene rundt om i kommunen. Nå
er det de eldre i kommunen sin
tur, sier han og avslutter:
– Den situasjonen som nå er i
Hadsel, må undersøkes og det
må så snart som praktisk mulig
komme en løsning. Dette er
ikke verdig for de det angår,
sier Mikalsen.
ESPEN MOWINCKEL PETTERSON
espen@vol.no

FORMELL DEBATT: – Det er bra det er et fokus, men når det går på detaljnivå er det fint hvis det kan
flyttes inn i det formelle, sier Lena Arntzen, ordførerkandidat for Høyre. (Arkiv)

• Høyre vil ha brukerutvalg for alle institusjoner:

–Det er et behov
Høyres ordførerkandidat
Lena Arntzen roser engasjementet hos hadselværinger når det gjelder
eldreomsorgen, men ønsker at engasjementet
skal bli formalisert.
I det legger hun diskusjoner i
sosiale medier, om forhold
rundt drift, tilbakemeldinger
og reaksjoner på politiske vedtak og reaksjoner på historier
av den typen Berit Nilsen fortalte om i VA sist tirsdag.
– Vi ønsker det slik at ting
kan tas opp i formelle organer.
Det er bra det er et fokus, men
når det går på detaljnivå er det
fint hvis det kan flyttes inn i det
formelle, sier Arntzen, og viser
til partiprogrammet hvor de vil
ha brukerutvalg.

Belyser mangler

Arntzen har selv blitt invitert
inn i noen diskusjoner på sosia-

le medier, men har også valgt å
trekke seg fra å gå for detaljert
inn i materien.
– Det er forståelig at folk forventer klare svar, men vi gjør
ikke vedtak på Facebook. Det
er utrolig flott at vi har det engasjementet for eldreomsorgen. De legger ned store
ressurser og har satt seg godt
inn i problematikken, og belyser mangler som er viktig å få
belyst.
I programmet til Høyre står
det blant annet:
«Vi registrerer at det skrives
en del avisinnlegg om eldreomsorgen i Hadsel. Vi tolker dette
som et signal på at pårørende
og beboere har behov for et
organ hvor forbedringsinitiativer løftes på et mer overordnet
nivå. Vi vil derfor legge til rette
for at det opprettes brukerutvalg ved våre institusjoner for
eldre.

Må dokumentere behov

Arntzen kommenterte også saken med dobbeltrom på sykehjem,
men
trakk
disse
uttalelsene etter at Venstres
ordførerkandidat Arne Ivar Mikalsen i et intervju med VOL
snakket om å bygge sykehjem
på Melbu. Arntzen forklarer at
de vil diskutere saken i styret i
Hadsel Høyre før de går ut med
en uttalelse.

Vil fase ut dobbeltrom

I sitt partiprogram sier Høyre at
de vil jobbe for å tilpasse antall
sykehjemsplasser og HDO-plasser til brukernes behov, og at
dobbeltrom skal fases ut av sykehjem, med unntak av par
som ønsker dette.

PER EIVIND KNUDSEN
per@vol.no
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Beklager på vegne av kommunen

BEKLAGER: Helse og omsorgssjef Marion Celius beklager hendelsen og lover avviket skal rettes opp.

– Det har ikke vært rapportert avvik som gjelder
dørstokkterskelen under
vernerunder, sier helseog omsorgssjef Marion
Celius, som på vegne av
kommunen beklager hen-

delsen.

Celius til VA.

– Dette er en svært trist hendelse for pasienten og hennes
pårørende, samt for avdelingen
hun har bodd på. På vegne av
kommunen vil vi beklage omstendighetene ved at hun falt
og skadet seg mens hun har
vært under vår omsorg, sier

Årlige vernerunder

Når det gjelder omsorgstjenestens HMS-arbeid skal det gjennomføres vernerunder to
ganger i året ved sykehjemmet,
ifølge Celius.
– Siste vernerunde ble gjennomført i den aktuelle

• Flere pårørende kritiserer forholdene ved Stokmarknes sykehjem:

– Sånn skal ikke eldreomso

SNUBLET OG TRAFF BETONGSØYLEN: Bildet Karstein Jenssen tok på
rommet til sin avdøde farmor, viser hva hun måtte forsere med
gåstolen for å komme seg ut. Ulykken skjedde da hun falt, og traff
betongsøylen. FOTO: PRIVAT

Karstein Jenssen spurte
administrasjonen om risikovurderinger og oppfølging etter at farmoren ble
alvorlig skadd i en fallulykke på Stokmarknes sykehjem. Uker etter hennes
bortgang, venter han
fremdeles på svar, hevder
han.
I en e-post til rådmann Ola
Morten Teigen, helse- og omsorgssjef Marion Celius, samt
enhetsleder Geir Skog og avdelingsleder Ina Alexandersen,
sendt 16. mai i år, beskriver
Jenssen hendelsen til administrasjonen. VA har fått kopi av
e-posten.

«Heldigvis ser det ut til å gå
bra»

«I slutten av juli 2018 falt hun
og brakk lårhalsen. Etter operasjon og etter noen dager rekonvalesens, ble hun overført
til Stokmarknes sykehjem. Få
dager etter ankomst opplever
hun at utilfredsstillende dørstokkterskler gjør at hun mister
kontroll over prekestol, faller
på betonggulvet og skader
hode og tær i tillegg til generelle moderate fallskader. Skaden
i hodet tar vel 8 måneder å
lege. I mai 2019 er vinteren
over, solen tilbake og gleden
stor over at såret er grodd og at
hun igjen kan få krøller i håret
til 17 mai. Men slik skal det ikke
gå. Den samme dørstokkterskelen som så mange tidligere har
påpekt er farlig, skal på nytt
forvanske livet. 11 mai faller

DOBBELTROM: Både helse- og omsorgssjef Marion Celius og enhetsleder Geir Skog sier i e-poster til
pårørende at de beklager de må tilby beboere dobbeltrom. Pårørende fortviler over at deres familiemedlemmer ikke får privatliv, kan ha med egne møbler og eiendeler, og at det er vanskelig med
besøk. FOTO: PRIVAT
hun og stuper inn i en betongpilar med hodet først. Hun pådrar
seg
kraniebrudd,
kinnbeinsbrudd, brudd på
nese og andre generelle fallskader. Beskjeden fra lege er 50/50
sjanse for død, men heldigvis
ser det ut til å gå bra. Hvor mye
livskvaliteten er redusert er det
for tidlig å konkludere med»,
skriver han i e-posten som ble
sendt 16. mai 2019.
Han avslutter med å spørre
«Hvordan er HMS arbeidet ved
Hadsel kommunes institusjoner? Er det tatt en risikovurdering
av
denne
dørstokkterskelen? Det er blitt

meg fortalt at dørstokkterskelen er påtalt for flere år siden.
Hvorfor er ikke noe gjort?»
17. juli dør farmoren.

Etterspør vernerutiner

– Jeg klandrer meg sjøl for at
jeg ikke fulgte det opp etter det
første fallet. Jeg burde ha sett
skadepotensialet i dette, men
samtidig burde dette vært gjort
noe med som et resultat av vernerunder på sykehjemmet, sier
Jenssen.

Ubesvart

Ifølge Jenssen har han ikke fått
svar på e-posten, selv etter at

han i et møte med Alexandersen skal ha bedt henne purre
på e-posten. Et søk i Hadsel
kommunes offentlige postliste
på Jenssens navn gir ingen relevante treff.
– Den første telefonen jeg
fikk fra ledelsen i denne saken
var en forespørsel om hva jeg
mente hvis farmor ble flyttet på
dobbeltrom med sin svigersøster. Svigersøsteren er nå på
tredje året på dobbeltrom og
hadde vist stor omsorg for farmor. Forslaget om at hun, som
allerede har opplevd at flere
har dødd på rommet, nå skulle
få en sterkt smertepåvirket og
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avdelingen i desember 2018.
Det har ikke vært rapportert
avvik som gjelder dørstokkterskelen under vernerunder. Det
er heller ikke meldt via elektronisk avvikssystem. Det er derfor
ikke
foretatt
noen
risikovurdering. Ellers gjennomfører sektoren rutinemessige risikovurdering som en del
av vår internkontroll, skriver
hun.

•

Det har ikke
vært rapportert
avvik som gjelder
dørstokkterskelen under vernerunder.

Helse og omsorgssjef Marion
Celius, Hadsel kommune

Under rehabilitering

Sykehjemmet er over 30 år
gammel og er under rehabilitering, påpeker Celius.
– De siste år er det installert
sprinkleranlegg, nødstrømsaggregat og byttet ventilasjonsaggregat. I tillegg er sansehage
under oppgradering. Nå står
kjøkken og spisesal for tur i
begge avdelinger, samt på dagavdeling. Dette arbeidet begyn-

nes etter ferien, og da vil også
verandadør med tilhørende
dørstokkterskel byttes ut, sier
hun.
– Før øvrig er henvendelsen
fra den pårørende besvart i formelt brev via kommunens saksbehandlingssystem den 17. juli
2019. Dette etter at man oppdaget at et tidligere e-postsvar
dessverre hadde lagt seg til
kladd i e-postsystemet (Out-
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look). Innholdet i brevet til den
pårørende kan ikke gjengis på
grunn av personvernhensyn.
Det har også vært avholdt møte
mellom avdelingsledelsen og
den pårørende om forholdene
rundt saken, sier Marion Celius.
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org være
VEDTAK TIL ETTERTANKE: Arne Ivar Mikalsen mener de mange klagene fra pårørende viser at utfasingen av Ekren, før erstatningstilbud var på plass, viser konsekvensene. – Vi påpekte dette, og nå ser
vi resultatet av vedtaket fra kommunestyret, sier han.

• Mener politikerne bør samle seg om saken:

– Rom-mangel!
– Vi ser nå resultatet av
Ekren-utfasingen, sier
Arne Ivar Mikalsen (V).

urolig pasient på rommet er
direkte uhørt. Jeg ventet en beklagelse, men den gang ei, sier
han.

Roser de ansatte

– Dette er en ulykke ved en
kommunal institusjon som har
tatt liv. Sånn skal ikke eldreomsorgen være, og de kan skryte
på seg nybygg så mye de vil,
sier Jenssen som understreker
at han er kritisk til administrasjonen.
– De ansatte gjør en kjempejobb, med de få ressursene de
har, så min kritikk er til dem

som legger premissene for
hvordan dette driftes, sier han.
– Hva med politikerne og
deres prioriteringer?
– De har også sitt ansvar i
dette her, men for meg handler
det om å se på en ledelse som
ikke bruker sine ressurser riktig, sier han.
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Karstein Jenssen sendte 9. april
en e-post til administrasjonen,
hvor han etterspurte enkeltrom for farmoren.
«Når det oppstår en ledig langtidsplass vurderes tildeling i
forhold til pågang og behov hos
hjemmeboende eller pasient
på korttidsavdeling/ sykehus
som trenger langtidsplass. I tillegg er kommunen i gang med
en utfasing av Hadsel sykehjem, slik at overflytting av beboere herfra også må tas med i
en samlet vurdering. Det er beklagelig at kommunen fremdeles må tilby at noen får tildelt
langtidsplass i dobbeltrom.
Dobbeltrom er imidlertid ikke
lovstridig, selv om det kan oppfattes som lite tilfredsstillende», skriver Celius i e-posten
datert 15. april 2019.
I et brev til Berit Nilsen, sier
enhetsleder Geir Skog følgende
om bruken av dobbeltrom: « ...
vil understreke at jeg ikke er
fornøyd med at vi ikke kan tilby
enerom til de som får plass på

sykehjemmet.» Videre skriver
han om tildelingen: « Det er
imidlertid på det rene at de
som i dag er beboere ved Hadsel Sykehjem, har en plass på
enkeltrom og kommunen har
derfor ikke anledning til å flytte
disse på dobbeltrom.»

Mangler privatliv

En annen pårørende VA har
snakket med, viser til mangelen på privatliv og at beboerne
på dobbeltrom har tilnærmet
lik null plass til personlige eiendeler.
– Eldre føler seg tryggere når
de har kjente gjenstander
rundt seg, og det er en verdighet i det. Samtidig må vi som
pårørende lete etter plass når
vi kommer på besøk, og det er
ikke sikkert det passer med
tanke på den andre beboeren
på rommet. Det gjør vondt å
tenke på at vi ikke kan være der
for våre når de trenger ekstra
omsorg, sier kvinnen.

Skal ha plass til eiendeler

Ifølge Forskrift for sykehjem og
boform for heldøgns omsorg
og pleie, skal beboerne ha mulighet til å ha med private eiendeler.

«§ 4-3.Beboerne skal kunne
medbringe egne møbler og private gjenstander ved permanent opphold.
§ 4-4.Beboerne skal ha adgang til å dyrke sine interesser
og forme sin tilværelse som de
ønsker i den utstrekning det er
forenlig med den medisinske
behandling, drift av boformen
og av hensynet til andre beboere» står det i forskriften.

– En følgekonsekvens

Arne Ivar Mikalsen (V) kommenterer e-postene fra enhetsleder Geir Skog og helse- og
omsorgssjef Marion Celius, og
viser spesielt til hva Skog sier.
– Vi påpekte at det ville bli
trangt ved Ekren-flytting, og nå
ser vi resultatet av det, sier Mikalsen om mangelen på sykehjemsplasser
– Kommunestyret bør ta det
til orientering. Akkurat den setningen viser at Ekren-beboerne, når de bodde på enkeltrom
– ikke kan flyttes på dobbeltrom. Da får vi en følgekonsekvens av det vedtaket, når det
ikke er flere enkeltrom og sykehjemsplasser, sier han.
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