
 
 

1 
 

Vedlegg 6 

Rapport fra Konseptstudien for ny sjukeheim i Vestnes kommune 
 

Aktiviteter og medvirkning i konseptstudien   
 
 

1. Møter og seminarer  
 
Møter i prosjektgruppa 

 
Prosjektledelsen for Konseptstudien har hatt 3 arbeidsmøter:  

 14.juni (oppstartsmøte m/ befaring), 23.august, 9.september, 6.oktober 
 
Deltakere i møtene: 

 Vestnes kommune: Tone Roaldsnes. Magne Værholm, Greta Bjerke, Mona Johansen 

 WSP: Milda Lunde Stene, Tor Arne Wæraas.  
 
Møter i arbeidsgrupper 

 
I forbindelse med økonomiske beregninger er det avholdt 3 møter i en egen arbeidsgruppe. I forbindelse med 
valg av gjennomføringsmodell for byggeprosjektet er det avholdt 2 møter i den samme arbeidsgruppa.  
 
Deltakere i disse arbeidsgruppene: 

 Vestnes kommune: Rune Håseth, Magne Værholm, Mona Johansen 

 WSP: Tor Arne Wæraas og Thorleif Eriksen  
 
Studietur 

 
Et utvalg av sentrale ledere, politikere og tillitsvalgte i Vestnes kommune deltok i en studietur til Trondheim, der 
det var arrangert befaringer av to nye helse- og velferdssenter (Ladesletta og Persaunet) og et møte med etat 
omsorg i Stjørdal kommune vedr. deres tjenesteprofil.  

 8.-9.september 
 
 
Workshoper  

 
Det er gjennomført 2 workshoper, hver på 1,5 dag. Workshopene ble holdt på Vestnes Fjordhotell: 

 29-30.august 

 20.-21.september 
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2. Deltakere i workshop  
 

Deltakergruppen var satt sammen bredt med driftsledere, fagansvarlige, tillitsvalget og repr. for brukerne: 

 Tone Roaldsnes / administrasjonssjef  

 Gitte Winther / dagleg leiar Vestnes legesenter / lege 

 Gerd Misfjord / nestleiar Vestnes Pensjonistlag 

 Kari Opstad / TV FO 

 Else Legernes / leiar dagsenter og bueining ved Bu og Habiliteringsavdelinga 

 Iren Olsen / hjelpepleiar ved Vestnes sjukeheim , kortidsavdelinga 

 Ann Iren Aasgård / aktivitør dagsenter Myratun, for demente 

 Mona Janne Johansen / driftsleiar Eigedom 

 Elisabeth Sylte / driftsleiar Heimetenesta 

 Solbjørg Rekdal / HTV NSF 

 Anne Liabø / leiar pårørandegruppe ved Tresfjord trygdeheim 

 Geir Furland / vaktmester 

 Anne Julie Nakken / sjukepleiar Ivartun 

 Janita Bakken / sjukepleiar Oppigarden 

 Greta Bjerke / kommunalsjef helse og omsorg 

 Marit K. Tomren / Tenestekontoret 

 Siv Tonje Jendem  / TV fysio / ergo 

 Arne Vike / leiar Eldrerådet 

 Ann Helen Stenødegård / aktivitør Dagsenter for eldre 

 Christell Hellstrøm / fagansvarleg sjukepleiar Heimetenesta 

 Kari Solevågseide / hjelpepleiar Bu og Habilitering 

 Rune Håseth / kommunalsjef personal 

 Helene Bø / driftsleiar Vestnes sjukeheim / Tresfjord trygdeheim 

 Charlotte Olsen / HTV Fagforbundet 

 Julie Slenes Leine / leiar Råd for funksjonshemma 

 Rita Skjegstad / kreftsjukepleiar Heimetenesta 

 Anna Balstad / driftsleiar Bu og Habilitering 

 Elsa Rypdal / driftsleiar Vestnes Kulturskule 

 Hilde Eiken / driftsleiar Hellandtun 

 Jan Liabø / HTV Delta 

 Hilde Jorunn Kjersem / fagansvarleg sjukepleiar Tresfjord trygdeheim 

 Mona Eik / hjelpepleiar Vestnes sjukeheim 

 Astrid Vik / fagansvarleg Vestnes Sentralkjøkken 

 Magnhild Tautra / rehabiliteringssjukepleiar Heimetenesta 

 Magne Værholm / kommunalsjef økonomi 

 Kirsti Skjegstad / HVO 

 Hilde Lindset / aktivitør Tresfjord trygdeheim 

 Charlotte Olafsen / TV legeforeninga 

 Karianne Austnes / Vestnes Frivilligsentral 

 Hege Anita Øverås / sjukepleiar med vidareutdanning i psykisk helse Heimetenesta 

 Marit Faksen / fagansvarleg sjukepleiar Vestnes sjukeheim 

 

Prosessledelse:  

 Milda Lunde Stene / prosjektleder WSP 

 Tor Arne Wæraas / prosjektleder WSP 

 Tarald Rohde / senior rådgiver SINTEF Helse 

 Karin Høyland / senior forsker SINTEF Byggforsk 
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3. Program i workshopene 

  

 
 

 

 

 
 

Workshop 1 – 29.-30.aug. 2016
Ny sykeheim i Vestnes kommune

Dag 1 Tema 
08.30 * Presentasjon av prosjektet og workshopene

* Litt informasjon om dagens status i Vestnes kommune: Tjenestetilbud og brukergrupper innen helse 
og omsorg. Organisasjonen og planer for videre utvikling. Kommunens økonomiske situasjon. 
Sentrumsplanen.  

* Hva handler "å gi god omsorg" om? Hva er god omsorg for innbyggerne i Vestnes kommune?
Gruppedrøfting

* Aktivitetsanalyse for helse og omsorgstjenesten i Vestnes kommune. Fremtidens kommunale 
helsetjenester – nye forutsetninger, nasjonale føringer

12.00 Lunsj

13.00 * Framtidige boformer for eldre. Hvordan henger bosted og omsorg sammen?

* Velferdsteknologi og innovasjon i tjenestene

* Hvilke tjenester vil brukerne ha behov for? Bruker-case sett i et fremtidsperspektiv
Gruppearbeid

16.00 Avslutter for dagen

Dag 2
08.00 * Tilbakeblikk på dag 1 

* Videre arbeid med bruker-casene
Hvor og hvordan skjer pleie og omsorgstjenestene?

* Hvilke funksjoner skal tilknyttes det nye bygget? Hvilke nærhetsbehov er viktigst å dekke?
Gruppearbeid 

11.00 Oppsummeringer og avslutning.

12.00 Lunsj og avslutning 

Workshop 2 – 20.-21.sept.2016
Ny sykeheim i Vestnes kommune 

Dag 1
08.30 Velkommen. Introduksjon til workshop 2

• Tilbakeblikk på workshop 1, og sentrale punkter vedr. dimensjoneringsgrunnlag 

• Rammebetingelser for utbyggingen. Tomtemuligheter

• Presentasjon av noen historier fra Vestnes. Presentasjon av opplevelser/ ny kunnskap/ ideer fra 
kommuneledelsens besøk hos institusjoner i Trondheim

• Hvordan pleie- og omsorgstjenestene kan ytes i fremtiden – i ulike boliger: privat bolig, 
kommunal omsorgsleilighet, institusjon

12.00 Lunsj

13.00 • Presentasjon av forslag til funksjons- og romprogram for ulike omsorgsboliger. Drøfte og vurdere 
forslaget

16.00 Slutt for dagen

Dag 2
08.00 • Hvilke funksjoner skal være med i et nytt bygg – innenfor eller like i nærheten. 

Diskusjon i grupper
• Innledning om organisasjonsutvikling og endringer i arbeidsmåter. Hva må forberedes og 

gjennomføres for å få god effekt av nye omsorgsplasser. Innspill til utviklingsplan.

11.30 Oppsummeringer og avslutning

12.00 Lunsj
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4. Innspill fra gruppearbeidene i workshopene 
 
 

Hva er god omsorg i Vestnes kommune? 
 

 
 
 
 
 

5. Tjenestetilbud – hverdagsmestring 
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År 2016: Kari (65) og Roald (72), bor i stor enebolig i Tomrefjord

Kari og Roald har nettopp blitt et pensjonist-par etter at Kari pensjonerte seg i sommer. De bor i en stor og flott  
enebolig i Tomrefjord. Roald er fotballgal og har de siste årene etter at han ble pensjonist jobbet som frivillig 
på Røkkeløkka. Han var ivrig i etableringen av fotballstadion i sin tid. Han liker å få «brukt seg» fysisk etter 40 
år innen bank og banktjenester i Molde. Kari er utdannet vernepleier, og har jobbet i hjemmetjenesten både i 
Vestnes og i Rauma. 

De trives godt som pensjonister, og tar ofte en liten tur ut i helgene med sykkel. Nå kan de ha tid til å stoppe 
opp i strandkanten, lage bål og grille i solnedgang. Om vinteren er Roald ivrig på slalåm. De er en liten gjeng 
med kamerater som tar noen turer opp til Bjorli hver vinter, noe de har holdt på med de siste 15 åra. Kari drar 
gjerne på ulike helgeturer med venninnene sine. 

Kari og Roald har to sønner i Ålesund-området og en datter i Trondheim. Det hender de har barnebarna på 
helgebesøk, eller de reiser til dem for å delta på aktiviteter eller feiringer. 

Kari har nå merket at Roald har begynt å bli litt «surrete»; han har glemt ting på handlelisten og kommet med 
noen merkelige forklaringer. Hun har også sett at han noen ganger ikke har hatt helt kontroll på veiskiltingen 
når de har vært på biltur til Ålesund. Sist gang han var ute på ski med kameratene kjørte han ut av løypa og ble 
borte litt lenge; da fortalte han at han hadde rotet seg bort i skogen. Kari er blitt svært bekymret, og har tenkt 
at han kanskje har fått en svulst på hjernen. Roald oppsøker fastlegen, men fastlegen mener imidlertid at han 
må utredes i forhold til alzheimer. Dette ble en tøff beskjed å få for begge. Dette gjør at Kari tenker at de 
antagelig ikke kan fortsette å bo slik som de gjør.

Hva er fremtidsscenariet for Kari og Roald? Hvordan bor de om 5 år? Hvilken hjelp får de – og av hvem?  
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6. Innspill til utforming av en institusjonsbolig   
 

 
 

 
 

 Innspill og forslag vedr. de private rommene og felles oppholdsrom i det nye bygget  

Gruppe  Plass til privat besøk på rommet for 2-3 personer. Sofakrok. Rommene plasseres i grupper på 8 

rundt en felles stue/ kjøkken (åpen løsning). Brukerens hjelpemidler (sengetøy, håndklær) plasseres 

i skap på det enkelte rom.   

Gruppe Plass til privat besøk på rommet for 4-6 personer samtidig. Sofagruppe m/sovesofa, slik at 

pårørende kan overnatte hvis behov. Rommene plasseres i grupper på 8 rundt en felles 

stue/kjøkken. Ekstra rom for pårørendebesøk og for viktige samtaler mellom pårørende og ansatte. 

Gruppe Plass til privat besøk for 4-5 personer. Sofagruppe. TV. Kjøleskap og vannkoker på rommet, men 

ikke et minikjøkken. Rommene plasseres i grupper på 8. To 8-grupper legges i nærhet til hverandre, 

noe som gir mulighet til bedre utnyttelse av personalressursene 

Gruppe Det private rommet skal være romslig med plass til sovesofa, hvilestol, kjøleskap, kaffetrakter, TV, 

store klesskap (slipper felles lintøyskap). Fiber. Rommene plasseres i grupper på 8 rundt en felles 

stue/kjøkken m/ stor veranda. Viktig at stue/kjøkken-arealet er det første en kommer til, og ikke 

pasientrommene. Behov for et eget rom for pårørendesamtaler og besøk i tillegg til felles 

stue/kjøkkenområdet.  

Gruppe God plass til tekniske hjelpemidler både i rommet og på badet. Store garderobe- og 

oppbevaringsskap på rommet. Ikke behov for mini-kjøkken. Internett. Rommene plasseres i grupper 

på 8 med felles stue/kjøkken. Stue/kjøkken for to 8-grupper legges i området mellom gruppene. 

Skillevegg mellom stue/kjøkkenarealene, slik at det kan åpnes opp og bli et større felles areal ved 

behov. Fire 8-grupper på samme etasje vil muliggjøre en effektiv samordning av 

personalressursene. Behov for eget rom for samtaler med pårørende.  
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7. Innspill til funksjoner som kan samlokaliseres 
 

 Innenfor huset  Like i nærhet / tørrskodd  Helt utenfor  

Gruppe Langtidsplasser. Korttidsplasser. 

Omsorgsboliger i form av 

bofellesskap. Dagaktivitetssenter. 

Base hjemmesykepleie. Bårerom/ 

seremonirom. Frivillighetssentral. 

Legesenter. Frisør. Kafe/ kantine. 

Kiosk. Bibliotek. Møterom (ulike 

størrelser), som også kan brukes 

av andre.   

Omsorgsboliger/ Senior Plaza. 

Rehabilitering – fysio/ergoterapi. 

Treningssal. Fotpleie.  

  

Sentralkjøkken 

Helsestasjon 

Tjenestekontoret. NAV 

kommune. Boliger for 

psykisk helse/ rus. 

Helsestasjon.  

Gruppe Langtidsplasser. Korttidsplasser. 

Omsorgsboliger i form av 

bofellesskap. Dagaktivitetssenter. 

Rehabilitering - fysio/ergoterapi. 

Treningssal. Hobbyrom. 

Velværesenter. Fotpleie. Frisør. 

Base hjemmesykepleie. 

Tjenestekontoret. Kafe/ kantine. 

Bibliotek 

Boliger for psykisk helse/ rus. 

Legesenter. Helsestasjon. 

Tannlege. Hjelpemiddelsentral. 

Bårerom/ seremonirom. 

Møterom (ulike størrelser), som 

også kan brukes av andre.   

Boliger for demente 

(skjermet enhet). 

Legesenter. Helsestasjon. 

Sentralkjøkken. Bårerom/ 

seremonirom. 

Tjenestekontoret. Bo- og 

habilitering.  

NAV kommune.  

Gruppe Langtidsplasser. Korttidsplasser. 

Omsorgsboliger i form av 

bofellesskap. Base 

hjemmesykepleie. 

Tjenestekontoret. Kafe. Kiosk. 

Bibliotek.    

Dagaktivitetssenter 

Rehabilitering – fysio/ergoterapi. 

Treningssal. 

Aktivitetskoordinator. 

Frisklivsentral. 

Frivilighetssentral.     

Boenheter for psykisk helse.  

Boenheter demente 

(skjermet enhet). 

Legesenter. Helsestasjon.  

Sentralkjøkken.  

Bårerom/ seremonirom.  

Bo- og 

habiliteringstjeneste.   

NAV kommune.  

Gruppe Langtidsplasser. Omsorgsboliger i 

form av bofellesskap. 

Sentralkjøkken. 

Kantine/kafe/restaurant. Møterom 

(av ulike størrelser og godt utstyrt, 

og som også kan brukes av andre 

enn de som tilhører bygget). 

Bibliotek. Kultursmie.   

Korttidsplasser. Psykisk helse – 

rus/ psykiatri. Rehabilitering – 

fysio/ ergoterapi. Treningssal. 

Aktivitør. Base 

hjemmesykepleie. 

Tjenestekontoret. Legesenter. 

Helsestasjon. Sentralkjøkken.  

NAV kommune. Fotpleie. Frisør.  

Boenheter demente 

(skjermet enhet). 

Gruppe Langtidsplasser. Omsorgsboliger i 

form av bofellesskap. 

Dagaktivitetssenter. Treningssal. 

Aktivitør. Aktivitetskoordinator. 

Velværesenter. Fotpleie. Frisør. 

Frivillighetssentral. Kantine/ kafe. 

Bibliotek. Møterom (ulike 

størrelser), som også kan brukes 

av andre.   

Korttidsplasser. Rehabilitering – 

fysio/ ergoterapi. Base 

hjemmesykepleie. 

Tjenestekontoret. NAV 

kommune. Legesenter. 

Helsestasjon. Møterom (ulike 

størrelser), som også kan 

brukes av andre.   

Bårerom/ seremonirom. 

Vaktmester. 

Hjelpemiddellager. 

Frisklivsentral.  

Gruppe Langtidsplasser. Omsorgsboliger i 

form av bofellesskap. 

Omsorgsboliger. Aktivitør. 

Kantine/ kafe. Kiosk. Bibliotek. 

Kultursmie. Frisør.    

Korttidsplasser. Boenheter for 

psykisk helse/ rus.  

Rehabilitering – fysio/ergoterapi. 

Treningssal.  

Dagaktivitetssenter. 

Tjenestekontoret. Base 

hjemmesykepleie. Legesenter. 

Tannlege. Frisklivsentral. 

Fotpleie.   

Boenheter demente 

(skjermet enhet). 

Aktivitetssenter psyk. Bo 

og habiliteringstjeneste. 

Helsestasjon. 

Sentralkjøkken.  

Frivillighetssentral.  

 


