
Velkommen til
Skjervøy Helsesenter



Daglig drift

� 9 sykepleierstillinger med tredelt turnus som belønnes med 20.000 kr pr. år i tilskudd fra

kommunen 

� 15 hjelpepleiestillinger med todelt turnus

� Allsidige og varierte arbeidsoppgaver, hvor vi har med et bredt spekter av ulike sykdomstilfeller � Allsidige og varierte arbeidsoppgaver, hvor vi har med et bredt spekter av ulike sykdomstilfeller 

å gjøre

� Et velutviklet kvalitetssystem med egne prosedyrer både for arbeidsrutiner, tekniske apparater og 

andre medisinske oppgaver   

� Kurstilbud/Hospitering

� Tverrfaglige møter

� Daglig legevisitt

� Nært samarbeid med ulike instanser i helsevesenet, f. eks lege, fysioterapeut, hjemmesykepleie, 

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), helsestasjon, sosialkontor, apotek 

� Ansvar for legevaktssentralen på kveld, natt og helg

� Ansvar for hjemmeboende brukere med trygghetsalarm på natt

� Polikliniske tjenester, f. eks sårskift, blodprøvetaking



Sykestua

� 6 enerom, hvor et av rommene er spesielt innredet for pasienter med alvorlige lidelser, f. eks 

kreftpasienter i terminalfasen.

� Rommene har panoramautsikt mot Skjervøy havn og sentrum

� Rommene har egne bad, Tv, O2 (oksygen) uttak i veggen 

� Velutstyrt akuttrom med egen inngang for ambulansetransport

� Egen fellesstue med sofagrupper og spisebord, tv, en del litteratur og mulighet til å spille gitar og 

elektrisk orgel 

� Ulike arbeidsrom inkl. tilhørende skyllerom



Aktiv sykestuedrift

Gode tjenester og tilbud til befolkningen uansett alder:
� Akuttpasienter til behandling før evt. videresending til UNN

� Rehabilitering av pasienter fra UNN

� Observasjonspasienter til vurdering

� Behandling av kreftpasienter med cytostatika 

� Blodtransfusjon

� Regulering av sukkersykepasienter

� Intravenøs antibiotikabehandling

� Dialysepasienter

� Astmapasienter

� Sårbehandling

� Intoxer

� Hjerteinfarkt

� Apoplexi

� Avrusning

� Terminalpleie

� Polikliniske tjenester

� Medikamentregulering

� Avlastningspasienter

� Demensutreding

� Akuttbehandling av psykiatriske pasienter før evt. innleggelse på psykiatrisk avdeling



Laboratoriet

� Utstyr til å ta ulike laboratorieprøver

� Analysemaskin for Asat, Alat, CK, Kreatinin� Analysemaskin for Asat, Alat, CK, Kreatinin

� Dråpeteller

� Pariapparat

� CRP/FOB apparat

� Elekronisk urinstix apparat

� Inkubasjonsapparat

� Godt utvalg av forbruksvarer

� Undersøkelsesbenk



Medisinrommet

� Velutstyrt og gode arbeidsforhold

� Medikamenter som er inndelt etter ATC-system

� Eget låsbart narkotikaskap

� Vifte til bruk ved blanding av antibiotika og cytostatika

� Kasse/bakke system på utstyr

� Hjemmetjenesten oppbevarer brukernes medisiner i egne bakker



Akuttrommet

� Stort og oversiktlig med mye moderne/teknisk utstyr

� Eget bad med dusj og toalett

� Egen inngang for ambulansen hvor ulike båretyper samt akuttsekk og varme klær til evt. 

utrykning oppbevares

Utstyr:

� Zoll- apparat; standardisert av Helse Nord, gjelder hele Troms fylke

� Sug

� Dråpeteller

� Surstofftilgang fra vegg

� Eget akuttskap hvor medikamenter til bruk i den akutte fasen oppbevares

� Akuttseng

� Ferdige bakker med utstyr for spesielle prosedyrer



Sykepleiekontoret

� Eget kontor utstyrt med datamaskin, printer, telefon, journalskap, dokumentasjonspapirer og 

ulike rekvisisjonsskjema

� Blir brukt til ulike oppgaver:

1. Administrative oppgaver; f. eks inn-/utskriving av pasienter, sykepleiedokumentasjon 
(elektronisk kardex)

2. Daglig legevisitt

3. Samtale med pårørende

4. Besvare legevaktssentralen



Minnesamværsrommet

� Veldig pent innredet rom hvor pårørende etter eget ønske kan ha minnestund for sine nærmeste

� Alle uavhengige livssyn og religion kan benytte dette rommet

� Mulighet for dempet belysning

� Tilgang til salmebøker

� Sitteplasser til 12 stk

� Eget stellerom og kjølerom i tilknytning til rommet



Sykehjem

� Sykehjemsavdelingen består av 18 sykehjemsplasser, samt en egen skjermet enhet for senil 
demente med 9 plasser; Solkroken

� Beboerne har enerom med tilhørende bad

� Noen av rommene har også tilhørende takheiser

� Godt utstyrt med tekniske hjelpemidler

� Sykehjemmet drives etter primærsykepleiemodellen

� Beboerne får et næringsrikt og variert kosthold fra kjøkkenet

� Vi har en avdelingssykepleier som arbeider ute i avdelingen 2 dager i uka og 3 dager 
administrasjon



Hverdagen på sykehjemmet



Faste helsetjenester for 
beboerne

� Visittmøte hver fredag

� Årsundersøkelse av alle beboerne

� Tannhelsetjeneste 1 gang pr. år

� Fysioterapi ved behov



Trivselstiltak for beboerne

� Gudstjeneste annenhver onsdag� Gudstjeneste annenhver onsdag

� Kiosk hver uke

� Klessalg vår og høst

� Juletilstelning med pårørende

�� Hage i tilknytning til dagligstue med tilhørende Hage i tilknytning til dagligstue med tilhørende utegrillutegrill

� Egen sykehjemsbuss

� Bursdagsfeiring siste tirsdag hver måned

� Frisør

� Fotpleie



Uteaktiviteter om sommeren


