
Kafédialog
Svar fra kafédialogen som ble  holdt her i PLO den 18. og den 25. juni har nå hengt i noen 
dager. 

Jeg oppfordrer alle som ikke ennå har gjort det til å lese gjennom svarene.

I arbeidsgruppen til programmet “Sammen om en bedre  kommune” har vi gjort det, og 
det er mye å bli glad for, og mye inspirasjon, i disse svarene.

Svarene  forteller om at personalet er  og ønsker å være  yrkesstolt, og stoltheten har sitt 
opphav i beboernes vel. 

Dette  forteller meg at personalet er veldig klar over at beboerne er  virksomhetens første 
prioritet. Toppen av verdigrunnlaget ligger klar. La oss bygge videre på dette.

…og dere  ansatte  er min første  prioritet. Jeg skal jobbe for at dette skal bli like klart, og at 
ledelsen skal både være mer synlig, som dere ønsker, og være der for å anerkjenne deres 
arbeid.

drift personale

brukerne

PLO skal ta seg av beboerne, og jeg skal ta meg av personalet på PLO.

Vi begynner ved å ta hensyn til det som svarene forteller videre.

Dere vil ha: 
faste og nok ansatte, 

blide folk på jobb som tenker positiv og har godt humør, 

anerkjennelse for det dere gjør og det dere kan gjøre mer,

små ting som gjør stor forskjell.



Svarene ble inndelt i kategorier.
Kategoriene kan dere finne nå bindet sammen med svarene. 

Er disse omfattende? Er det noe mer som vi alle savner? 

Kom med ytterligere  kommentarer, eksempler,  forslag og 
ønske. 

Denne gangen blir det først arbeidsgruppen som kjører 
intervjuer, altså småprat med hele personalet. 

Enkeltvis, eller max tre - fire stk sammen. 

Nå blir det en ny runde med intervjuer.

Vi ønsker at så mange som mulig kan så fort som mulig ta 
dette videre og gjøre det sammen med andre kollegaer. 
På denne måten kan vi få med oss alle sine synspunkter.



små ting som gjør stor forskjell.

Vi har råd til så så mange. Kan vi bli enig i en prioriteringsliste, og vi 
implementerer el. kjøper alt inn etterhvert vi får midler?

små ting som gjør stor forskjell.

anerkjennelse for det dere gjør og det dere kan gjøre mer.

kom med forslag: hvordan kan vi anerkjenne  hverandre, og på hvilken måter 
liker dere best at jeg anerkjenne dere?

anerkjennelse for det dere gjør og det dere kan gjøre mer

Faste ansatte og nok folk på jobb

Dette er eneste faktor som mest styres av rammer utenfor PLO. 
MEN…

Kan vi endre turnusstruktur? Hvordan?

Vi har bedt kommune om å kjøpe mulighet til å sende sms via Notus.
Per idag er det ansiennitet og fag som er tildelingskriterier for turnus.
Flere sier at de vil brukes der de trives.

Jeg vil kunne bruke et kriterium til: trives / velegnet i den spesifikke turnus / 
oppdrag.

noen er glad i arbeidsmåten for den utfordrer til fleksibilitet
andre liker stabilitet og rutiner. trenger vi å forene disse to aspekter?

faste ansatte og nok folk på jobb

blide positive folk som tenker positiv og har godt humør på jobb

hva kan vi gjøre for at folk skal være mer blid, generelt? 

Noen har foreslått et eller annet fint når dagen/turnus begynner
• en beskjed?
• en godbit?
• en klem?
• en prat med meg?
• ?

Andre har foreslått at man skal kunne si ifra om det er noe som gjør dem 
sure. I tillegg til å henvende seg til meg, det er alltid mulig, kan vi tenke på

• en tavle?
• 5 minutters avslapningsøvelser?
• ?

Eksempler på spørsmål i denne runde videre:

blide positive folk som tenker positiv og har godt humør på jobb



Verdigrunnlaget

BEBOERNES VEL

PERSONALET 

DRIFT

fremgang?

arbeidsmåte? variasjon?

fleksibilitet?

nærkontakt og kroppspråk?

rutiner?faste ansatte?

kompetanse?

utdanning?

samarbeid?

kommunikasjon?

humor?

positivitet?

takhøyde?YRKESSTOLTHET?

busstur?

frihet?

sang?

pizzakveld?
julebordet?

OPPLEVELSER?

overflytting?

ANSVAR? FRIHET?

PÅRØRENDE?
IDENTITET?

aktivitetsstua?pleie og omsorg?

GOD TID MED PASJENTEN?

AKTIVITETER?

ANERKJENNELSE?

Alle  disse faktorene som er plottet inn fra deres svar, må vi kunne utdype  i denne  runde 
videre, og komme til konkrete, både generelle og avdelingsspesifikke forslag.



Verdigrunnlaget forts.

DRIFT

Vi er enig om at beboernes vel er viktigst for denne virksomhet.
Det er naturen på virksomheten.

Det foregår debatter om man skal kalle beboerne for brukere eller pasienter.
Ordet “beboerne“ er egentlig gått ut av lovverket.

Jeg mener at ingen av oss noen gang kommer til å glemme at disse  mennesker trenger 
medisinsk hjelp, og at de i det øyemed er selvsagt pasienter. Det er alltid potensiale  til 
forbedring, men denne aspekt er uten tvil på plass.

MEN…

…når det er sagt, ønsker jeg å fokusere på dem i sin helhet, altså som personer, og ikke 
som diagnoser.
Dette  programmet har fokus på det positive fordi det er veien til å øke, forsterke, og 
forbedre det positive som man allerede har.
Det er da naturlig for meg at PLO Dyrøy skal ha fokus på det som øker livets kvalitet til 
disse mennesker, når det medisinske er på plass.

Ut fra svarene deres, er det klart at dere også verdsetter aktiviteter med beboerne.

I denne  nye runde med intervjuer, trenger vi da også svar på når på dagen og på hvilke 
måter kan vi flette disse aktiviteter i dagens rutine.
iPad, digitalt senter (Søsterheim) og nettfunksjoner på Bestestuas store  TV skal naturligvis 
bli en del av dette.

Resultatet blir innlemmet i alles nye stillingsbeskrivelse.

Vi fortsetter sammen!

Tove Utmo
Enhetsleder PLO


