
MODUM KOMMUNE    REFERAT FRA BEFARING 
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Tilstede: Harald Silseth, Audun Eriksen, Knut Olav Thorset, Kåre Norli, Stine Buxrud,  
Forfall: Gro Nanna Hovde, Hege Fåsen 
       

PROSJEKT SYKEHJEM - BEFARINGER:  

Nome sjukeheim i Lunde, Skien kommune og Presteløkka 

rehabiliteringsinstitusjon i Stavern 
 

1.  Nome sjukeheim i Lunde 

 Vi ble tatt i mot av virksomhetsleder Bent Krogager og avd. sykepleier/nestleder. 
Bjørg Enggrav,  
 
Mer info: www.nome.kommune.no 
 
Fakta: Sykehjemmet ble bygget i 2004 og har 71 enerom, alle med bad og WC. 
Sykehjemmet består av: bo- og behandlingsavdeling, sykeavdeling, skjermet avdeling, 
aktivitetssenter for eldre og felleskjøkken.  
 
Sykehjemmets mål er «å skape et miljø som fremmer trivsel og ivaretar funksjonsnivået 
hos den enkelte. Et godt sted å være og komme på besøk til». 
 
Kvalitet på tjenesten:  
Sykehjemmet har stort fokus på faglighet, og jobber kontinuerlig med oppdatering av 
fagplaner og prosedyrer. Av 82 årsverk er det 23 sykepleierstillinger. 
 
Utforming og tekniske løsninger:  
Sykehjemmet har:  

• Eget produksjonskjøkken  

• Eget vaskeri 

• Egne renholdere 

• Sekretær og vaktmestertjeneste 

• Tilgang på fysioterapeut. 

• Takskinner i alle rom 

• Store verandaer i tilknytning til sykehjemsavdelingene 

• Undervisningsrom 

• Kjøkken og felles oppholdsrom henger sammen. Man kan dra igjen ei skyvedør 
inn til kjøkkenet. Dette gjør at man unngår bråk fra oppvaskmaskin og andre 
maskiner i fellesrommet. 

• Veranda ut fra fellesrommet. Utgangsdøra er romslig, slik at man kan trille ut  
senger. 

• Alarmsystem: bruker ringesnor.  

• Har vannbåren varme i gulvet.  
• Montert håndtak/rekkverk langs veggene i alle ganger.  

Annet:  
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Det påpekes at det er viktig å planlegge et stort nok undervisningsrom. Dette kan brukes 
av flere innen omsorgsetaten. Minner også om at arkitekter ofte tenker på det estetiske 
framfor det praktiske. 

På Nome har de erfart at felles oppholdsrom er for små.  

Verandaene er store og praktiske, og 10 pasienter kan sitte ute og spise samtidig. Det 
dyrkes grønnsaker i kasser på verandaen. Senger og rullestoler kan trilles ut, og alle 
avdelinger har tilgang på en slik veranda. 

På nettsida har Nome sjukeheim ei side med praktisk informasjon, hvor de oppfordrer til 
samarbeid med pårørende, og viser til at det er verdifullt at pårørende stiller opp og 
hjelper til med spaserturer, deltakelse i måltider, merking av tøy, reparasjon av tøy, 
støvtørking/rydding/blomstervanning på pasientrommet, osv. 

 

2. Skien kommune – planlegging av Lyngbakken sykehjem 

 Vi ble tatt i mot av Stein Kristiansen (prosjektleder) og Inger Lillefjære. De fortalte om 
planer for bygging og drift. 

Mer info: www.skien.kommune.no 

Fakta: Nytt sykehjem under bygging. Byggestart mai d.å. 64 pasientrom. 
 
Bakgrunn: Sykehjemsdekningen i Skien er lav i forhold til sammenliknbare kommuner, 
med venteliste på ca. 45 personer. Det nye sykehjemmet bygges for å bedre denne 
situasjonen, samtidig som man ønsker å møte nye krav fra samhandlingsreformen. 
Kommunen har flere eldre sykehjem med begrenset levetid pr. i dag. 

Det er estimert at det nye sykehjemmet vil koste om lag 200 millioner kroner. 
Investeringen vil finansieres gjennom statlig tilskudd (ca. 57 millioner), fondsmidler 
(80 millioner) og lån. Totalt ca 7000m2. 

 

Driftskostnadene forventes å ligge på ca. 40 millioner kroner per år. Det er avsatt midler 
til driften for de første årene. På lenger sikt er det ikke avklart hvordan de kan sikre 
driftsmidlene. De avventer blant annet midlene som kommer i forbindelse med 
samhandlingsreformen. De viser til at det er en forventning at samhandlingsreformen vil 
tilføre kommunene ytterligere midler til drift. I forslaget fra Regjeringen ligger det en 
overføring på 5,020 milliarder kr til kommunene fra 2012. 4.2 milliarder kroner legges 
inn som rammetilskudd og skal dekke kommunal egenandel ved sykehusopphold. Skien 
kommunes antatte andel vil utgjøre ca. 40 millioner kroner pr. år. Videre får 
kommunene ansvaret for utskrivningsklare pasienter og det skal fordeles 560 millioner 
kroner gjennom rammetilskuddet for å bygge opp tilbudet til disse pasientene, Skiens 
andel er ca. 5.5 millioner kroner årlig. Kommunene får en lovfestet plikt til å gi tilbud 
om døgnopphold ved øyeblikkelig hjelp. Her vil det øremerkes 260 millioner – Skiens 
andel ca. 2.5 millioner årlig. De viser til at hvordan det totale utgiftsbildet vil bli i årene 
fremover avhenger av hvordan de klarer å implementere intensjonene i 
samhandlingsreformen i kommunen. 

Det nye sykehjemmet bygges i to etasjer med kjeller. Det blir åtte pasienter på hver 
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avdeling, og det bygges tre sansehager. To og to avdelinger ligger mot hverandre, men i 
vinkel. Det er mottakskjøkken, hvor maten varmes opp. Det monteres takskinner i alle 
pasientrom. Her var det blitt en fordyrende løsning, fordi de ikke hadde planlagt 
takskinner sett i sammenheng med plassering av seng og dør til bad. Det bygges også to 
smitteisolat, i tråd med samhandlingsreformen. Det er ikke rom tilrettelagt for 
pårørende. Garderobeskap bygges inn i veggen. Det er plass til kjøleskap på hvert rom. 
Alle rom har fransk veranda. Store skap på skyllerom. 

Det bygges dagavdeling for 15 demente. 

De har valgt hovedenterprise. 

Når det gjelder teknologi samarbeider Skien med Sintef og Innomed. De har undersøkt 
ulike former for velferdsteknologi. Skien var tydelig på at en del tekniske løsninger ikke 
er modne nok ennå, slik at man får mange problemer om man tar i bruk løsningene for 
tidlig. Samtidig ønsker de et overordnet system. Det er viktig å sette seg inn i et strengt 
lovverk fra Datatilsynet i forbindelse med overvåkning. 

I prosjekteringsfasen har de lagt stor vekt på å trekke inn kompetanse tidlig. Alle 
yrkesgrupper har hatt fellesmøter med arkitekt, hvor de har fått komme med innspill. Det 
har vært «workshops» hvor man har involvert ansatte, pasienter og pårørende. 

 

3 Presteløkka rehabiliteringssenter, Larvik kommune 

  

Vi ble tatt i mot av lede Jan Kulland. I vår kommune kan Presteløkka sammenlignes 
med Frydenberg, som også er et rehabiliteringssenter. Det er stor forskjell på et 
rehabiliteringssenter og et sykehjem. Vi valgte likevel å besøke Presteløkka, etter 
anbefaling fra helse- og sosialsjefen – blant annet for å se på aktuelle bygnigsmessige 
løsninger.  
 

Mer info: www. larvik.kommune.no 
 

Fakta: Presteløkka er et kommunalt rehabiliteringssenter for personer over 18 år med 
fysiske funksjonstap, som er motivert for opptrening. Senteret har 16 plasser. Liggetid: 
2-4 uker. Netto budsjett: 16,3 mill kr. 
Senteret har et tverrfaglig sammensatt team som i samarbeid med pasienten legger til 
rette for et målrettet, tidsavgrenset, planlagt trenings- og aktivitetsopplegg. Tilbudet gis i 
form av døgnplass eller deltakelse i ulike daggrupper. Aktivitets- og treningstilbudet 
gjennomføres individuelt og i grupper, med treningsfasiliteter inne og bruk av 
naturområder ute. 
 

Utforming og tekniske løsninger:  
Bygget er på ei flate, og er bygget i stjerneform. Dette skaper dynamikk midt i bygget, 
hvor kafeteriaen «Relaksen» blir et samlingspunkt. Stjerneformen gjør at det ikke er 
lange avstander. Møteplasser/lommer i korridorene med vinduer ut mot uteplasser. 
Utepark med treningsapparater. De har et samarbeid med lokalt hagelag som tar seg av 
stell av beplantning ute.  
 
Presteløkka minner om viktigheten av å huske solskjerming i et nytt bygg. De har ikke 
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luftkjølingsanlegg, og ser det som et stort minus. De benytter jordvarme. 
 
Overrislingsanlegget var blitt plassert for langt ut mot taket, slik at rørene sprakk når det 
ble frost. De hadde derfor måttet legge nye rør, synlige inne i rommene i etterkant. 
 
Smarthusteknologi som knytter sammen dører, vinduer og alarmer kan gi praktiske 
fordeler, men samtidig er det sårbart. På Presteløkka hadde de utfordringer med å sende 
signaler mellom murvegger, og de hadde måttet finne alternative løsninger i etterkant, 
blant annet med montering av flere «baser.» 
 
Presteløkka har i tillegg til å være et eget rehabiliteringssenter fått ansvar for 
fysioterapien på kommunens sykehjem. Dette kaller de ambulerende rehabilitering, og 
det er satt av 1,5 årsverk. Det er en skriftlig henvisningsrutine, hvor det på et ukentlig 
ressursmøte prioriteres blant søknadene. Korttidsplassene prioriteres. Det kreves 
rehabiliteringspotensiale. Veiledning av personalet på sykehjemmene prioriteres også. 
Ved å legge ansvar for fysioterapien på sykehjemmet til rehabiliteringssenteret, får flere 
nye godt av kompetansen. Dette kan gi raskere gjenvinning av funksjoner for pasientene, 
og bedre opplæring av personalet på sykehjemmet.  
Fargemessig var det noen fine løsninger på Presteløkka, hvor det var benyttet 
kontrastfarger som brøt med alt det hvite. Blant annet var brukt farger på kortvegger og 
dører. 
 
Suksessfaktorer: 

• Eget senter 

• Organisert utenfor pleie- og omsorg 

• Eget inntak utenom korttid/langtid 

• Godt samarbeid med hjemmesykepleien og sykehus 

• Oppfølging pr telefon minst en mnd etter opphold 
 
  

 
 
 


