
UTVIKLING NYE 
OMSORGSPLASSER  
VESTNES



Miljøbehandling innebærer flere faktorer 

• Fysiske rammebetingelser

• Innendørs og utendørs

• Innredning av rom, uteareal og bruk av hjelpemidler og redskap. 

• Enhetens atmosfære (pleiekultur / omsorgsfilosofi)

• Pleiepersonalets evne til

• å bygge en relasjon med pasienten

• å støtte pasienten

• Involvere  og verdsette pasienten 

• Organisering og gjennomføring av tjenestene 

• Tilpasset den enkelte (skreddersøm)

• Flere tiltak som ses i sammenheng        (Aldring og helse)



Prinsipper for behandling

Med utgangspunkt i denne forståelsen av 
symptombildet som ses ved demens, har 
det vokst fram forskjellige initiativ til å 
endre synet på hvordan sykehjem bør 
drives. 

Disse initiativene betegnes ofte som 
«Culture Change» i eldreomsorgen (16, 
18-21). Det er særlig miljøer i USA og 
Storbritannia som har vært ledene i 
denne utviklingen. Det har blitt brukt 
forskjellige tilnærminger og begrepsbruk 
i denne utviklingen, men i det siste tiåret 
ser det ut til at begrepet «personsentrert 
omsorg» er en fellesnevner eller en felles 
kjerne i arbeidet med å utvikle en 
helhetlig eldreomsorg generelt og 
demensomsorg spesielt. 
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Hva skal bygge gjøre?
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Ulike løsninger drøftes opp mot driftsmål.

3 eksempler på funksjoner

Vask av klær

Kontor for personale

Størrelse på bogruppen/ organisering
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Eksempel 
Vask av tøy
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• Inne hos den enkelte beboer.

• I bogruppen

• I sentralvaskeri på huset

• Fellesvaskeri
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Vaskemaskin på beboerens bad
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Vaskemaskin på rommet er dere fornøyd 
med den løsningen ?: Ja, vi er veldig for 
nøyd.!! Det pleiehjem vi kom i fra hadde sentralvaskeri. 

Vi har noen verdier som vi gjerne vil leve ut i dette huset, 
det har blitt et hus som virkelig understøtter våre verdier. Vi 
ville gjerne ha et pleiehjem som ikke "luktet"  av institusjon.  
Man skal ikke ha sitt tøy navnet og vasket i et storvaskeri, og 
få et slags "nummer i nakken". Vi  brukte også tid på 
sortering å finne klær som var kommet på avveie. Det er 
viktig for oss at klær blir vasket hjemme hos den enkelte, 
det gjør det også mye enklere for familiene å legge i en 
klesvask i vaskemaskinen når de er her. Og det gjør de. Det 
inviterer til noen andre hverdagsaktiviteter. 

Fortiden har vi  fått noen multiresistente bakterier på huset. 
Det at vi slipper å blande vasketøy forhindret 
smittespredning, ja vi er virkelig veldig veldig glade for 
denne løsningen.  Det var en god investering. 



Vaskemaskin  i bogruppen
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Det har tatt riktig lang tid for medarbeiderne å  endre måten å jobbe på. 

Spesielt det med vasketøyet .. Det å bare å ta opp vasketøyet fra 
tørketrommelen, for  å legge det på kjøkkenbordet og så bare la det ligge... 
Det var slett ikke lett å få til… hva om noen kommer forbi.. Hva vil de si?? Vi 
måtte virkelig endre mindsett. Og vi måtte ta en dialog  også med  
pårørende.. 

Men så  når først ligger der så begynner en å legge sammen vasketøyet, og 
så er det flere  som kommer til og så plutselig sitter vi der og har en hyggelig 
stund sammen der rundt kjøkkenbordet mens vi bretter tøy. Det handler  jo 
om å gi beboerne hverdagslivet tilbake... 



Sentralvaskeri på huset
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Vaskesjakter og sortering i kjelleren..  



• En gruppe brukes til personer med demens en gruppe brukes til avlastningsplasser.  

• Har tre sykehjem. Det tredje et "gammeldags" sykehjem, Mest kompetanse på 

somatikk. De fleste får bo livet ut på Sonjatun omsorgssenter. Men vi ser også an 

hvem som har best nytte av tilbudet. Er det andre som kunne hatt større glede av det 

og de stort sett er i helt siste fase så flytter vi dem til det "gammeldagse 

sykehjemmet" 10 år etter er vi fortsatt svært fornøyd med tilbudet. Vi ser at det gjør 

nokka med folk å kunne bo på bakkeplan og det å komme ut. 

• Ville vi bygd det samme i dag? I dag ser vi at kommunen trenger ennå mer 

mellomløsninger botilbud med noe tjenester, vi mangler det i kommunen. Og mange 

bor svært spredt i denne kommunen og det er derfor vanskelig å gi nok tilbud 

hjemme, men ferjer og reisetid ++ 

•

• Bodil. Mikkelsen Nordreisa.kommune.no
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Sonjatun 1 og 2



Byggherre: Nordeisa kommune

2 Bokollektiv for til sammen 16 

beboere. (Senere bygd til to til) 

Innflyttet i 2000

Privat boenhet 33 kvm.

Fellesareal i hver bogruppe stue, 

kjøkken med spiseplass, vaskerom, 

boder

Fellesareal felles for to grupper 

Arkitekt: Arkitektkontoret Erling 

Haugen AS

Landskapsarkitekt: Aurora as. 



,n,

Kjøkken og stue, god kontakt

Kommunen opplever i dag få konflikter 

knyttet til å etablere bofelleskap i 

eksisterende boligområder. I starten var 

det mer bråk, trolig pga utrygghet til hva 

det innebar. –”Tiden har hjulpet oss, og 

det viser at integrasjonen har gjort at folk 

ikke lenger opplever det som skummelt 

med utviklingshemmede. Å ta i bruk en 

eksisterende bebyggelse som her, har 

faktisk vært enkelt.”

De private boenheter oppleves 
som romslige og gode. Vandre 
ruten fungerer etter hensikten. 
Ansatte kan fortelle at mye 
energi ble tidligere brukt til å 
avlede i forhold til den 
frustrasjonen som oppsto da 
beboerne møtte en låst dør. 
Dette er betraktelig redusert.  

Bygget har romslige birom og 

vaskerom som gir 
beboerne mulighet til å 
kunne delta. 



• Bygget har vært i bruk i 15 år og både ansatte og beboere er fornøyd med løsningen. 

Bygningen har vært gjenstand for en omfattende evaluering. Dette er dokumentert i 

rapporten ”Kryss i taket” utgitt av Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens

allerede i 2002. 



• Personalet brukte en del tid til omstilling. Det å gi mer ”frihet” til 

beboerne og slippe kontroll og overvåkning ble en overgang. 

• På sykehjemmet tidligere var en vant til at dørene som regel sto åpne. Her 

var det flere som valgte å lukke dørene og ansatte opplevde at de hadde 

mindre oversikt.  Etter flere års drift har mye av dette gått seg til. Ansatte 

har tilegnet seg mer kunnskap gjennom videreutdanning, veiledning og 

intern undervisning. 





Sonjatun omsorgssenter fungerer også som forsterked enhet.

Bygd et tilsvarende tilbud til. (16 plasser) Mindre justeringer. 

En gruppe brukes til personer med demens en til kortids/avlastning. 

Ønsker å bygge mer boligtilbud…. Mange bor spredt. 
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Skjoldtunet sykehjem, Bergen
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• Eier av bygget: Bergen kommune.

• Drifter av tjenestetilbudet: Bergen kommune.

• Antall plasser: 64 (Brukes i dag til 68) 

beboere. 

• Arkitekt: Anna og Jostein Molden

• Areal pr. beboer (bruksareal): 64,4m2

• Areal totalt: 4122,7m2

• Andre  funksjoner i bygget: Dagtilbud 10 

brukere, fysioterapi og frisør også for eksterne 

brukere.  

• Anleggskostnader pr. plass inkludert 

dagtilbud: kr. 1 34 4 310 (2000 tall)

• Anleggskostnader pr. m2: kr. 18 228 kr

• Kostnader til drift pr. plass pr. mnd 2000: 

kr.34 673 pr. beboer

• Skrittellinger: 1,0km på dag, 1,04 på kveld og 

4,25 km på natt
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Plan 
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2.-5. etasje:
• 24 pasientrom
• 3 bogrupper med 8 

pasientrom og tilhørende 
fellesrom

• Kjerne med tjenesteareal
• Ett forsterket rom pr. etasje



Skisse pasientrom



28
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Pårørendes vurdering: 
• "Færre beboere pr. enhet. Roligere på avdelingene. Får 

bedre kontakt med de ansatte." (pårørende Åstveit)

• "Alt er bedre, spesielt at det er mindre bogrupper, og at 

betjeningen er mer sammen med de syke beboerne i 

dagligrommet." ( pårørende Åstveit)

• "Mindre enhet. Synes måten det er på er trivelig for den 

som kommer på besøk også. Lettere for han å orientere 

seg i avdelingen" (pårørende Moholt)

• "Beboerne blir behandlet som mennesker. Beboerne 

utsettes ikke for overgrep slik som på "tidligere 

sykehjem". Pårørende føler seg trygge. Beboer får tilbake 

sosiale, mentale og fysiske funksjoner". (Pårørende  

Skjoldtunet)
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Ansattes vurdering av gruppeinndelingen:.

• På spørsmålet om i hvilken grad er det en god 

løsning for deg at avd. er delt i mindre grupper 

svarer 93%  i "svært stor grad" eller "stor 

grad". 

• ”Vi er jo i nærheten om vi holder på med noe annet, 

og dette tror jeg oppleves trygt. Jeg har mindre 

dårlig samvittighet nå når jeg går hjem enn det jeg 

hadde da jeg jobbet på det sykehjemmet jeg jobbet 

på før. Ennå jeg tror vi var like mye bemanning der." 

(Hjelpepleier  Skjoldtunet)
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Trygghet = nærhet til personalet.

• Kontor, vaskerom, kjøkken bør ligge sentralt inne i bogruppa.
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Planleggernes oppgave er å oversette en serie 

intensjoner over til fysiske løsninger. Det handler om 

å oversette abstrakte ideer over til fysiske objekter.



Erfaringer med av dagens løsninger



Kartlegging av kunnskapsstatus



Kartlegging av behov



Formulering av mål for utviklingsarbeidet
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Takk for oppmerksomheten! 



Takk for oppmerksomheten! 



NESODDEN Utvidelse Nesoddtunet 32 plasser 



Halden Solheim Demensboliger 46 plasser



Halden Solheim Demensboliger 46 plasser



Lillehammer Helsehus


