
MODUM KOMMUNE     
Fra: Hege Fåsen (referent) Dato: 4.2.2013 

 

Tilstede: Harald Silseth, Audun Eriksen, Knut Olav Thorset, Gro Nanna Hovde, Nanna 

Nordhagen, Hege Fåsen 
Forfall: Kåre Norli, Stine Buxrud 

       

PROSJEKT SYKEHJEM - BEFARINGER: 
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Bilder fra befaring 

Presentasjon fra Haugvoll 

 

1.  Vi ble tatt i mot av Lene Simensen Rød (enhetsleder på sykehjemmet), Anne Gro Lamberg 

(prosjektleder i kommunen under byggingen av sykehjemmet, nå i arkitektfirmaet 

5BProsjekt AS) og Bjørn Lier fra Trebruk AS  

2. Referatet er kun en supplering til presentasjonen som ble gitt i møtet og som ligger vedlagt.  

3.  Bakgrunnen for nytt sykehjem var at det gamle sykehjemmet, fra 1962, var lite egnet 

driftsmessig for de ansatte og for beboerne. Det var bl.a. 19 pasienter på en avdeling og 2 

toaletter. En rehabilitering av det gamle sykehjemmet ville bli meget kostbar og ikke gi en 

så god planløsning som ønsket. Det ville bl.a. bli lange avstander og dagens krav ville gi 

færre plasser. Det var også krav om full sprinkling.   

4.  Underveis i byggeprosessen ble det lagt stor vekt på å involvere de ansatte og 

brukergruppene. Det ble bl.a. lagt ut kladdebøker på de ulike institusjonene i kommunen 

hvor de ansatte kunne komme med innspill. Dette medførte at mange fikk et eierskap til 

prosjektet.  

Det nye sykehjemmet har ikke medført noen endring av sykefraværet. I 2012 var det på 

nesten 13 %. Men det har gitt gode resultater på trivselsundersøkelser blant de ansatte.  

5. Sykehjemmet har 70 beboere og 64 beboerrom. Rett før byggeprosessen var ferdig ble det 

bestemt (bystyrevedtak) at 6 av rommene skulle være dobbeltrom. Disse rommene er ikke 

større enn de andre.  Rommene varierer noe, men ligger på ca 27 m2.  
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Sykehjemmet har p.t. et samlet areal pr beboer på 95 m2. Dette er et forholdsvis mye areal, 

men skyldes at det også inneholder areal til servicefunksjoner for neste byggetrinn på 32 

plasser.  

6. Sarpsborg har en dekningsgrad på 24 % av de over 80 år. Erfaringene viser at det er de 

demente som har størst behov for sykehjemsplasser. De somatisk syke kan lettere betjenes 

hjemme av hjemmesykepleien.  

7.  Langtidsavdelingen har en bemanningsfaktor på 0,75, mens de skjermede avdelingene 

(demente) har en bemanning på 0,98.  

8. En avdeling består av 2 bogrupper. Hver bogruppe er 9 personer (8 rom, inkl. 1 

dobbeltrom). Leder på sykehjemmet anbefaler bogrupper på 10 personer. Dette har 

betydning både i forhold til økonomi og bemanning.  

9.  Utvendig fasade er i tegl og sibirsk lerk. Sykehjemmet er tegnet av SG arkitekter AS. De 

har hatt fokus på sykehjem uten korridorer. Har bl.a. fått godkjent beboerrom på under 28 

m2 samt en mindre snusirkel ved fotenden av sengen (1,4m, ikke 1,8m) 

10. Utforming og tekniske løsninger: 

Gode løsninger som anbefales:  

 Alle avdelingene kan gjøres om til rene dementavdelinger 

 Det er kortleser inn til de skjermede avdelingene 

 Ferdig montert flatskjerm er standardutstyr på hvert rom 

 Integrert takheis på alle rom 

 For utforming av kisterom ble det samarbeidet med et begravelsesfirma 

 Teleslyngeanlegg i alle fellesarealer 

 Listverk av tre, noen av fellesrommene har trehimling. 

 De ansatte har et felles spiserom, dette ligger ikke inne på avdelingen 

 Store terrasser med sansehage. Terrassene er forsterka slik at de tåler mye 

beplantning. Erfaringene tilsier at det bør være tak over terrassen.  

 Ett felles medisinrom for hele sykehjemmet 

Erfaringer fra Haugvoll som kan gjøres annerledes:  

 Sjekke grundig i forkant ved valg av sykesignalanlegg. Her er det mye å velge 

imellom og ikke alt er like bra.  

 Vinduene på beboerrom går ned til gulvet. Dette er ikke å anbefale, uroer de 

demente. 

 Sykehjemmet har elektriske hev/senk på WC. Dette er ikke nødvendig, de manuelle 

er helt ok.  

 Sykehjemmet har bevegelsessensor på lysstyringen. Dette er ikke nødvendig, helt ok 

med vanlig lysbrytere. 

 

 

 

 


