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STATUS FOR HELSEHUSET

HVA SKJER
FRAMOVER:

- Valg av materialer vegger,
tak og gulv

Det går fort framover på byggeplassen og man ser forandringer
for hver dag. Bygget reiser seg i stormene fart. I mens råbygget
oppføres begynner allerede innvendig arbeid med elektro, VVS
og maling. «Fløy D» og «Fløy E» er nå bygget i 3 etasjer, og
alle badene er på plass. Kjelleren i alle fløyene er også ferdig
støpt.

-Planlegge drift i nytt helsehus

Planlegging for flytting og organisering for nytt helsehus

-Planlegge flytting

Organisering i nytt helsehus
Vi vet at helsehuset ser annerledes ut en eksisterende bygg. Dette gjør
at vi må se på nye måter å jobbe på, nye måter å samarbeide på og nye
måter å organisere oss på. Dette er ett stort arbeid og vil sammen med
ny struktur for kommunesammenslåingen være et
hovedarbeidsområde for våren 2019.

- Valg av løsninger for inventar
og utstyr

Flytting
Det er mye som må tenkes på for å få til en god flytteprosess mot det
nye helsehuset. Brukere får ett nytt sted å bo og ansatte får en ny
arbeidsplass. Det er også mange spørsmål som skal besvares. Når kan
vi flytte? Hvem skal hjelpe meg å flytte? Hva kan vi ha med i de nye
leilighetene? Hvordan blir husleiekontraktene? Dette arbeidet har vi
begynt å planlegge og vi vil ha stort fokus på dette i året som ligger
foran oss.
Samtidig vil det være mange nye rutiner og systemer som ansatte skal
bli kjent med. Høsten 2019 vil derfor ha stort fokus på å tilrettelegge
for opplæring og det å blir kjent i det nye huset. Nye brannrutiner må
på plass, nye låssystemer, mye ny
velferdsteknologi osv. Dette blir
utrolig spennende og krever godt
samarbeid mellom ansatte,
ledere, verneombud og
tillitsvalgte.
Vernetjenesten og tillitsvalgte besøker
tomten i desember 2018.

«Helsehusets skal være et Åpent, et trygt og et tilpasset sted å bo, å
jobbe og å besøke»

BADENE I DET NYE HELSEHUSET
Senhøsten 2018 var hovedverneombud i Lyngdal kommune, sammen med brukerkoordinator og
leverandørgruppen å så på de ferdig produserte baderommene til helsehuset. Disse badene bygges helt ferdige
på fabrikken i Sverige og transporteres til Lyngdal og løftes på riktig plass i bygget De er såkalte modulbad.
Badene er ergonomisk innredet med Bano-bad innredning. Du kan lese mer om badene her:
http://www.bano.no/
Her er noen bilder fra badene. De to første bildene er tatt på fabrikken, det siste er fra byggetomten når badene
er satt på rett plass i bygget.

STORTINGSMELDING 15: «LEVE HELE LIVET»
Høsten 2018 vedtok Stortinget den nye eldrereformen «Leve hele livet».
Denne reformen har 5 satsningsområder og har vært sentral i arbeidet med det nye helsehuset. De fem
områdene er:

1. Ett aldersvennlig samfunn
2. Aktivitet og fellesskap
3. Mat og måltider
4. Helsehjelp
5. Sammenheng
I det nye helsehuset ønsker vi å tilrettelegge for gode øyeblikk,
aktivitet og
fellesskap, trygg
helsehjelp og gode
sammenhenger. Mat
og måltider er en sentral del av dette og vi er stolte over at vi har
planlagt ett stort nytt og flott sentralkjøkken som vil produsere mat til
beboere og besøkende. Dette er helt i tråd med den nye reformen som
setter fokus på å ta matlukten og kjøkkenet tilbake til institusjonene.
Vi vet at flere steder i landet får man maten vakumpakket fra andre
deler av landet, og det ønsker vi ikke. Videre vektlegger reformen
integrasjon med lokalmiljøet. Vi vet at rett rundt helsehuset er det
både skoler, barnehager, butikker, kafeer og kultursenter.
Hentet fra reformen:

Lurer du på noe? Ta gjerne
kontakt med:
Brukerkoordinator:
Ingunn Skretting
Tlf: 41624624
Ingunn.skretting@lyngdal.kommune.no

Eller
Enhetsleder:
Maureen Johnsen
Tlf: 94506029
Maureen.johnsen@lyngdal.kommune.no

5.5 Sambruk og samlokalisering i nærmiljøet
Sykehjem og omsorgsboliger bør bygges slik at de blir en integrert del av
lokalmiljøet, gjerne med felles møteplasser og naboskap på tvers av
generasjoner og funksjoner. Integrering i øvrig bomiljø, samlokalisering
med annen virksomhet og sambruk av lokaler,legger grunnlag for
gjensidig utnyttelse av ressurser, felles aktiviteter, uformelle møter og
sosial omgang.
Du kan lese mer om den nye eldrereformen her:
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/levehele-livet/id2547684/

