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HVA SKJER
FRAMOVER:

STATUS FOR HELSEHUSET

-Informasjon til ansatte

Det går fort framover på byggeplassen og man ser forandringer for
hver dag. Bygget reiser seg i stormene fart. Innvendig arbeid pågår
også for fult, med gipsing, maling, elektroinstallasjoner m.m. Huset
skal etter planen ferdigstilles rundt nyttår 2019/2020. Etter dette vil
det være en periode hvor det vil være nødvendig med testkjøring av
tekniske anlegg, møblering, nedvask og opplæring for ansatte. Dette
vil ta noe tid og vi kommer derfor tilbake til eksakt flyttetidspunkt når

-Planlegge flytting

dette foreligger.

-Informasjon til brukere og
pårørende

- Planlegge drift i nytt hus
- Anskaffe møbler, utstyr etc

Bilde fra byggeplass 05.04.19

ROMMENE OG AVDELINGENE I DET NYE HELSEHUSET

Vernetjenesten og tillitsvalgte har deltatt
aktivt gjennom hele byggeprosessen.
Her representert ved hovedverneombud
Astrid Daaland og hovedtillitsvalgt for
fagforbundet Tone Sommerseth

Rommen i helsehuset blir nokså like i de forskjellige etasjene. Alle
rommen er ca. 30 kvm inklusiv bad. Rommene i 1 og 2 etg er
institusjon, mens 3 og 4 etg er omsorgsboliger. Omsorgsboligene får
et minikjøkken i inngangen til rommet. Her er det integrert
kjøleskap, samt at det er plass til mikrobølgeovn og kaffetrakter/
vannkoker. Hver beboergrupper er på 8 personer hvor det er ett
tilhørende større felleskjøkken/oppholdsrom. I tillegg er det felles
stue, balkong og vinterhage. Institusjonsrommene vil være møblert,
mens omsorgsboligene regnes som den enkeltes private hjem og vil
være umøblert. En standard i alle rommene er klesskap.

Beboerrom og avdelingsfløy:
Beboerrom – her fra omsorgsbolig. 3
og 4 etasje

Felles kjøkken/oppholdsrom for beboergruppe
på 8 personer

Vaktrom/
personalsone

Beboergruppe med 8 beboerrom. Stue i enden med balkong og
vinterhage. Og felles kjøkken/stue inn mot midten av bygget

UTEOMRÅDENE OG TAKTARASSER
Det blir store og gode uteområder rundt og på
helsehuset. I de fløyene som det er kun 3 etg. blir det
store takterrasser med fantastisk utsikt på toppen.
Mellom avdelingen i 2. etg blir det også tilsvarende
terrasser. I enden av hver fløy blir det både balkong
og vinterhage. Vinterhagen blir ett flott tilskudd som
gjør at vi kan bruke uteområdet ikke bare på flotte
sommerdager, men hele året.
Rundt helsehuset blir det områder med hage og
grønt areal. Tursti langs bekk, benker, trær, treningsapparater og leker og aktiviteter for barn.

Utsikt fra takterrasse mot Rosfjord

Utsikt mot Alleen fra takterrasse

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

Det planlegges nå informasjonsmøter med brukere og
pårørende, både for institusjon og for omsorgsboliger. Møtene
blir avhold før sommeren for å gi informasjon om framdrift og
mer detaljer om flytteprosessen. Egen invitasjon til den enkelte
det gjelder vil komme!

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.
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/

Følg oss gjerne på facebook: «Lyngdal helsehus»

