Status bygg og anlegg
Prosjektet er nå inne i en spennende og svært hektisk fase. Vi nærmer oss fort en viktig milepæl der
nybygget skal stå ferdig til 01.10.18. Det pågår mye tekniske arbeider inne i bygget samtidig med at
bygget nå blir mer og mer ferdig
på utsiden. I over halve bygget er
nå malearbeid og gulvbelegg
ferdig samtidig som montering
av kjøkken og innredninger
pågår.
Grunnarbeidet for en større del
av sansehagen er nettopp
startet. Vi tar sikte på å ha deler
av denne ferdig til innflyttingen.
Pga. pågående arbeider i
kjelleren har det ikke vært mulig
for å parkere der. Vi beklager
ulempene dette har medført.

Arbeidet har dessverre også medført en del støy. Planlagt støyende arbeid har blitt varslet
betjeningen som igjen har iverksatt forskjellige tiltak for at beboerne, spesielt de som bor på
senterbygget, skal bli minst mulig belastet. Det har kommet forespørsel fra pårørende om å få varsel
på lik linje med de ansatte om ventet støyende arbeid. Dette imøtekommes og alle pårørende som
ønsker denne informasjonen bes ta kontakt med Ingrid Berstad, kontaktinfo i bunnen.

Bilder fra baderom og kjøkken i en av hyblene.

Ny og nyttig informasjon
Livsglede for eldre beskriver flere områder for økt livsglede, blant annet kontakt med dyr. I den nye
sansehagen planlegger vi å ha en liten hønsegård. Vi tror denne vil bli til stor glede for beboerne,
særlig med tanke på aktivisering.
Inngangspartiene til hyblene er malt i sine representative farger. Gulvbelegg er lagt og en begynner
virkelig å få et inntrykk av hvordan det hele blir til slutt.

Ved inngangene til de enkelte hyblene blir det hengt opp navneskilt i A4-format. Vi vil utforme en
mal der pårørende kan hjelpe sine beboere til å finne et bilde som kan være til hjelp for å finne sin
egen hybel. Det kan være bilde av deres tidligere hjem, inngangsdøra hjemme, bilde av noe som
betyr noe for den enkelte som et sted, en spesiell bloms, et dyr osv.
Kommunen skal etter planen overta nybygget fra 1.10.18. Det blir etter overtakelse muligheter for
pårørende å ta med seg sine beboere inn for å se. Vi oppfordrer alle til å benytte seg av dette for at
de som skal bo der får en slags tilvenning.
Flyttedatoer er satt til 18. og 19. oktober. Pårørende oppfordres til å hjelpe sine, spesielt med
møblering, oppheng av bilder og diverse pynt. Pårørende vil bli kontaktet i forhold til hva de kan
bidra med. I tillegg har Frivilligsentralen og Civitan tilbudt seg å bidra med praktisk hjelp eller
aktivisering av de som bor her.

Felles kjøkken. Her vil det bli servert
mange gode frokoster.

Dette jobber prosjektgruppene med


Turnus og bemanning
Det jobbes på sprenge med å få ferdig turnus og med å sette sammen nye team som skal
jobbe sammen. De ansatte vil bli informert så snart dette er klart, forhåpentligvis innen
fredag 31.8.18. Utgangspunktet er at ny turnus trer i kraft fra om med mandag 15.10.18.



Rutine
Når ansatte og beboere er fordelt på fire grupper i det nye bygget, vil det bli opprettet en
koordinator og en primærkontakt til den enkelte beboer. Koordinator vil kalle inn nærmeste
pårørende til et kartleggingsmøte for at tjenesten han eller hun skal få i boligene blir mest
mulig tilpasset den enkelte beboer. Det vil da bli gitt informasjon om hvilken bolig beboer har
blitt tildelt.
Nytt varslingsanlegg er snart ferdig programmert for nybygg. Dette vil gi mange muligheter
for bl.a. dørstyring og forskjellige alarmer. Det vil bli gitt opplæring til ansatte i uke 41 og
pårørende vil få nødvendig informasjon i nevnte kartleggingsmøtet.



Kompetanse
Personsentrert omsorg er et begrep som går igjen i demensomsorgen. Personsentrert
omsorg har ikke en enkel definisjon, men innebærer flere komponenter:
V
Et verdigrunnlag som anerkjenner menneskets absolutte verdi, uavhengig av alder
eller kognitiv funksjon.
I
En individuell tilnærming som vektlegger det unike hos hvert enkelt menneske.
P
Evnen til å forstå verden, sett fra personens perspektiv
S
Etablering av et støttende sosialt miljø som dekker personens psykologiske behov.
Første uken i september skal ledelse- og personalgruppen på Listaheimen kurses i VIPSmodellen som også er en arbeidsmetode for å sikre personsentrert omsorg.



Kultur og holdninger
Mye av arbeidet innen gruppen blir ivaretatt gjennom innføringen av VIPS modellen. Blant
annet utarbeidelse av et felles verdigrunnlag for det daglige arbeidet i enheten.



Samarbeid med pårørende og frivillige
Innen kort tid, vil det ansettes en person i en prosjektstilling som vil ta denne jobben videre.
Som tidligere nevnt vil denne personen ha ansvar for:
o Planlegge og utvikle aktivitetstilbud knyttet til de nye boligene
o Vurdere behov for utstyr og kompetanse i aktivisering
o Utvikle samarbeid med frivillige, lag og foreninger i aktivisering og oppfølging
o Sikre god utnyttelse og bruk av den nye sansehagen
o Prøve ut og implementere bruk av elektronisk samhandling med pårørende
Dette blir derfor ikke lenger et punkt i nyhetsbrev

Det er politisk vedtatt at vi fortsatt skal hete Listaheimen.

Utsmykning av de boligene
Kunstner Hilde Huan Johnsen er tildelt
utsmykningsjobben ved de to inngangene
til nybygget. Hun vever med fiberoptiske
lys som, spesielt i mørket, vil bli lett synlig
fra utsiden.
Lyset vil «leve» og kan programmeres på
forskjellige måter etter lys og årstid og det
er planlagt en fargeskala til hver inngang.
Lyset vil kunne reagere på bevegelse i
rommet.
Kunstverket skal etter planen være på
plass ved innflytting.

Flere av veggene inne i nybygget vil bli prydet med flotte, lokale fotografier som Farsund fotoklubb
har tatt.
Hoved installasjonen skal være i sansehagen med innslag i vinterhagene. Denne utsmykkingsjobben
er ikke tildelt enda, og det står mellom to kunstnere; Ståle Sørensen og Eirik Gjedrem.
Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål, ideer eller andre tanker dere ønsker å dele – hva som helst!
Ingrid Berstad Gabrielsen, fagleder og prosjektmedarbeider
Telefon 473 83 131
E-post: ingrid.berstad@farsund.kommune.no
Eller ta kontakt med
Mona Aspvik, prosjektleder
Telefon 404 97 117
E-post: mona.aspvik@farsund.kommune.no

