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NYHETS
BREV
HELSE, OMSORG OG VELFERD

HEI ALLESAMMEN
Dette er det månedlige nyhetsbrevet fra Helse, omsorg og velferd! Vi ønsker å bli
bedre på å fortelle om hva vi holder på med både til innbyggere og ansatte. Dette er
en av tingene vi gjør for å få til det.

DETTE HAR VI HOLDT
PÅ MED I DET SISTE
Vi er i gang med koronavaksinering!
Allerede i uke 1 ble den første koronavaksinen satt på Wesselborgen sykehjem!
Tiden etter det har vi brukt på å både vaksinere den øverst prioriterte gruppen; alle
beboere i sykehjem og omsorgsboliger og en del kritisk helsepersonell. Vi har også
satt de første dosene på neste prioriterte gruppe, de over 85 år.

En av de vanskelige tingene med denne vaksinen er at vi skal vaksinere alle 2
ganger. Det gjør at vi må ha gode lister over hvem som har fått vaksine og når de
skal ha neste dose. I tillegg vil det utover våren bli tatt i bruk andre typer vaksiner
med samme effekt men fra andre produsenter. De
om har fått vaksine fra en produsent må ha neste
dose fra den samme produsenten. Dette gjør at
vi fortsatt bruke en del ressurser på å planlegge
og gjennomføre vaksineringen i ukene og
månedene som kommer. Vi kommer til å få det
til, og vi kommer til å lære mye underveis.
På svk.no/koronavaksine kan du hver uke se
framgang i vaksineringen.

Sykepleierkampanje
Mangel på sykepleiere er et fenomen som er kjent i mange kommuner i Norge.
Generelt utdannes det ikke nok sykepleiere både nasjonalt og internasjonalt, og også
her i Sør-Varanger gir det oss noen
problemer. Noen av oppgavene
våre kan bare utføres av
autoriserte sykepleiere, og når vi
ikke har nok blir det vanskelig å gi
gode tjenester.
I høst tok personalavdelingen
initiativ til å forsøke annonsering via
sosiale medier. I samarbeid med et
eksternt firma har helse omsorg og
velferd utformet annonser til
facebook og instagram. Disse
målrettes mot innbyggere i Bodø,
Tromsø, Rovaniemi og lokalt.
Sykepleiere oppfordres til å søke,
og du som søker blir med en gang
fulgt opp av enhetsleder.
Ett vellykket forsøk med lignende
annonsering for å få tak i
støttekontakter i kommunen høsten 2020 gir oss tro på at vi vil kunne få flere søkere
som følge av denne typen annonsering, og vi er spent på fortsettelsen.

Dagsentertilbud
Utsikten dagsenter er et tilrettelagt aktivitetstilbud til
personer som har demenssykdom som bor i eget
hjem. Det skal være et tilbud som tar utgangspunkt i
den enkeltes interesse, livshistorie og funksjon.
Tilbudet skal være med på å gi meningsfulle dager,
livskvalitet, mestring, stimuli og gi avlastning for
pårørende. Et av målene med aktivitetstilbudet er at
den enkelte skal kunne bo lengst mulig hjemme. På
dagsenter er det alt fra hobbyaktiviteter, snekring,
pusse, male, tove ull, til baking, lage små retter, sang,
musikk, trim, spill og vanlige hverdagslige aktiviteter.
På vår, sommer, høst drar vi ofte på turer i den vakre
kommunen vår. Da har vi oftest med matpakke, eller
grillmat og fiskestang/turutstyr er alltid på plass i bilen.
Ellers drar vi rundt på museer og gårdsbesøk.

Ny instagram avdeling
I januar hadde avdelingen for avlastning
og aktivisering i TFF stafett-telefonen
med instagram og TikTok på. I februar
overtar Rehabiliteringen denne. Følg oss
på instagram.com/svksammen for å få en
ny type innsikt i mangfoldet helse,
omsorg og velferd består av!

