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STEIGEN: Det ble ampert i formannskapet i Steigen da driftsorgani-
seringen av allhuset ble drøftet. Kulturkonsulent og varaordfører
Fred Eliassen, Ap, fikk skarp kritikk for å forhørt seg i Tysfjord om
hvordan driften av Stetindhallen er organisert.

– Jeg skjønner egentlig ikke kritikken. Det var kun tatt et initiativ
for skaffe noen opplysninger i forbindelse med at vi ønsket å lufte
saken. Flere mente imidlertid at administrasjonen først burde ha
utredet saken før politikerne engasjerte seg. Administrasjonen vil
nå utrede de ulike alternativene, sier ordfører Asle Schrøder til AN.

Driften av allhus utløste amper debatt
STEIGEN: Forespørselen fra Line Hvoslef og Trond
Lohne om å få kjøpe det såkalte Skippybygget
utenfor Leinesfjord og omgjøre det til et kunst-
hus, er positivt mottatt i kommunen.

Saken ble diskutert i formannskapet onsdag.
Der hilste alle initiativet velkommen. Samtidig
var det bred enighet om at bygget må averteres
til salgs på det åpne markedet slik at alle som øn-
sker det, får anledning til å komme med bud.

Steigen selger Skippybygget

– Vi tvinges til å sende
pasienter hjem som
absolutt skulle hatt
sykehjemsplass.
Mangel på plasser har
gått over grensen for
det forsvarlige.

Inger Anne Lillebø 95 88 16 80
ial@an.no

BODØ: Det sier fastlege og avde-
lingslege for rehabiliteringsavde-
lingen i Bodø, Mari Kristin Johan-
sen.

Hun har job-
bet i Bodø som
lege i 30 år, og
kommer nå
med kraftig kri-
tikk av mangel
på sykehjems-
plasser.

Ikke syk nok. I går skrev Avisa
Nordland om situasjonen til Ruth
Brovold. 

Den syke 91-åringen er de-
ment, hjertesyk og brakk lårhal-
sen i sommer. Men kommunen
mener hun ikke syk nok for fast
sykehjemsplass, og sendte henne
hjem etter korttidsopphold på sy-
kehjem. 

Familien frykter for 91-åring-
ens sikkerhet og kjemper for fast
sykehjemsplass.

Ikke unikt. – Dette er ingen unik
historie. Lignende historier ser vi
ofte, sier Mari Kristin Johansen.

– Bodø har så stor mangel på
sykehjemsplasser at vi tvinges til
å sende pasienter hjem, selv om vi
vet at det vil skje katastrofer med
fall og brudd og påfølgende syke-
husinnleggelser. 

– Tildelingskontoret overprø-
ver de fagtunge og omfattende
vurderingene som gjøres av pasi-
entene der konklusjonen er at pa-
sienten må ha fast sykehjems-
plass, sier Johansen.

Ikke svar. I går skrev AN at tilde-
lingskontoret selv vurderer at 38
personer i Bodø har behov for fast
sykehjemsplass. personer som
ikke får plass. 

II. august skrev Mari Kristin Jo-
hansen leserinnlegg i Avisa Nord-
land der hun ba om svar fra leder

for komité for levekår, Else-Marie
Torp (KrF), på når det kommer
flere sykehjemsplasser, og hva de
skal gjøre mens de venter.

– Jeg har ikke fått noe svar. Det
var kanskje ikke uventet, sier hun.

Fastlegen mener at kommu-
nen nå må spil-
le med åpne
kort, og ikke
hevde at pasi-
entene ikke er
syke nok for sy-
kehjemsplass.

– Kommunen tok mål av seg til
å bli beste i klassen i forhold til
Samhandlingsreformen. De tar
imot alle ferdigbehandlede pasi-
enter fra Nordlandssykehuset.
Disse pasientene har førsteprio-
ritet. Men dette igjen har gått ut
over andre pasienter, som trenger
sykehjemsplass. Vi klarer ikke
begge deler, sier hun.

19 rom tomme. Neste måned åp-

ner det helt nye Sølvsuper helse-
og velferdssenter. 

19 rom vil stå tomme i det nye
senteret. 

Samtidig legges Vollen syke-
hjem ned og korttidsavdelingen i
Gamle riksvei flyttes til Sølvsuper.

Netto tilførte
nye sykehjems-
plasser blir seks
plasser.

Johansen me-
ner kommunen
ikke har råd til å

holde rom stengte.
– All fokus må være å få åpnet

hele det svære bygget. Vi trenger
alle plassene nå, sier Mari Kristin
Johansen.

Avviser påstand. Leder for tilde-
lingskontoret i Bodø kommune
avviser at de overprøver fagtunge
konklusjoner om at personer har
behov for sykehjemsplass.

– Vi overprøver ingen, sier Nils

– Uforsvarlig mangel
på sykehjemsplasser

Får bli. I går kom beskjeden fra tildelingskontoret: Ruth Brovold (91) får likevel bli her på Vollen sykehjem. Hun er nå tilbudt en omsorgsleilig-
het på Mørkved til søknaden om langtidsplass på sykehjem er endelig behandlet.– Vi er veldig lettet, sier Finn Kåre Brovold. Foto: Tom Melby

I går fikk Finn Kåre
Brovold muntlig
beskjed om at moren,
Ruth Brovold, får bli
på Vollen sykehjem
over helgen.

Inger Anne Lillebø 95 88 16 80
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BODØ: I går fikk Finn Kåre Brovold
muntlig beskjed fra tildelings-

Ruth Brovold  

Are Johnsplass.
– Det er vi som er satt til å fatte

beslutninger om hvem som skal
tildeles sykehjemsplasser. Legene
skal gi oss råd, men vi skal ta selv-

stendige beslutninger. Noen
gangen er det slik at de ikke får
medhold, og dette skaper av og til
reaksjoner fra fastleger og syke-
husleger, svarer Johnsplass.

DEMENT 91-ÅRING SENDT HJEM

Faksimile: AN 29. august 2013.

– Vi trenger
flere plasser nå. 

Fastlege Mari Kristin Johnsen


