Status bygg og anlegg
Torsdag 21.6.18 fra kl 18-19 vil det bli mulighet for ansatte og pårørende til å få en omvisning i
nybygget. I etterkant av dette, inviteres de fremmøtte, samt beboerne, på enkel grill-kvelds enten i
avdelingene eller i kantinen for de som ønsker det. Ledelsen på Listaheimen blir tilgjengelige for en
uformell «drøs» frem til kl. 1930 i kantinen.

Byggearbeidet går fremover med store skritt og
mye har skjedd inne i bygget siden forrige
nyhetsbrev. Entreprenørene jobber nå mest med
innervegger og tekniske anlegg. Halvparten av 1.
og 2. etasje er nå klart for malearbeid og en får
nå god oversikt over hvordan bygget vil bli.
Bildet viser en boenhet sett fra kjøkkenkroken/
inngangen.

I perioden fremover vil arbeidet med å bygge ferdig 3. etasje
over vinterhagen og muring av teglfasaden bli det mest
synlige, se bildet.
Arbeidet med innervegger og tekniske anlegg i resten av
bygget fortsetter.
Sammenkoblingen av nybygget inn mot Senterbygget byr på
noen utfordringer i forhold til støy. Det jobbes her tett opp
mot entreprenørene slik at vi blir varslet i forkant av de
periodene med mest støy. Det er viktig fokus hos
entreprenøren å
samler støyende
arbeid i samme
perioder.

Mange vegger skal være i malt betong som i denne
trappeoppgangen.

Det tas sikte på å starte arbeidet med en større del av sansehagen rett over ferien og det planlegges
å kunne ferdigstille deler at denne til innflyttingen i oktober.

Det er fokus på slette belegg i gangbaner og åpne løsninger i hele hagen.

Ny og nyttig informasjon
Anbud på møbler til kontor- og fellesarealer i bygget er hentet inn og evaluert. Brukervennlighet og
komfort ble i stor grad vektlagt, og det ble til slutt Senab Eikeland som vant anbudet.
I forhold til parkeringssituasjonen kan den i perioden være begrenset da det er mange folk i arbeid på
tomten. Entreprenøren parkerer i hovedsak på eget område samt i kjeller på nybygget og ekstra
plassbesparende tiltak er satt i verk. Periodevis er kapasiteten noe begrenset, vi beklager dette.
Dette jobber prosjektgruppene med


Turnus og bemanning
Det er foretatt en kartlegging av alle ansatte med tanke på ønsket stillingsstørrelse og hva
slags turnus den enkelte ønsker å gå. Det jobbes videre med å lage turnus ut i fra dette,
fremdeles med mål om stor grad av heltidskultur og færrest mulig pleiere til den enkelte
beboer.
Også denne sommeren er vi så heldige at vi får 6 ungdommer som skal jobbe tre uker hver
der målet er økt aktivitet og uteliv for de som bor på Listaheimen.



Rutine
Gruppen jobber med kvalitetssikring av samarbeidsavtalen. Vi har også sett på forskjellige
løsninger for anskaffelse av personlige hygieneprodukter, inkontinensprodukter og andre
artikler, vaskeritjenester og mulighet for å leie sengetøy og håndklær. Før innflytting vil
pårørende bli kalt inn til et møte med oppnevnt koordinator der man avtaler hvilke løsninger
den enkelte ønsker.



Kompetanse
Ansatte på Listaheimen har fått kurs i TMV (Terapeutisk Mestring av Vold), samt
fallforebygging og forflytningsteknikk. I slutten av mai ble det bli holdt et lite kurs i
urinprøvetaking. Nå tar vi straks fatt på sommeren med opplæring av vikarer og fokus på
aktiviteter i frisk luft. Etter ferieavviklingen er ferdig tar vi på nytt sats og i månedsskifte
august/ september starter vi opplæring av alle ansatte i VIPS-modellen. Dette er en
arbeidsmetode setter fokus på personsentrert omsorg, noe som er en stor satsning nasjonalt
innen demensomsorgen. Det er kommet nasjonale faglige retningslinjer for oppfølging av
mennesker med demens og kompetanse- og tjenesteoppbyggingen i vår kommune skjer i
tråd med disse retningslinjene.



Kultur og holdninger
Gruppen jobber fremdeles tett med kompetansegruppen. Fokus nå er å lage et godt
opplæringsverktøy til nyansatte og vikarer, samt å lage et felles verdigrunnlag og
samhandlingsregler som vi skal jobbe etter i forhold til beboerne og ansatte mellom.



Samarbeid med pårørende og frivillige
Etter at vi fikk tildelt innovasjonsmidler fra Fylkesmannen, vil det bli lyst ut en egen
prosjektstilling for å ta denne jobben videre. Fokus her vil blant annet være:
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

Det spørres mye om:
Når blir leilighetene fordelt?
Leilighetene vil bli fordelt mellom beboerne i løpet av september. Fremgangsmåten er beskrevet i
tidligere nyhetsbrev. Slik det ser ut nå, tar vi tar sikte på å flytte 18. og 19. oktober. Datoene vil bli
endelig bekreftet når det nærmer seg og vi ser hvordan alt ligger an. Vi setter pris på om pårørende
deltar aktivt i flyttingen for sin beboer. Vi vil også oppfordrer den enkelte til å sette sitt eget
personlige preg på møblering, bilder osv., tilpasset den enkeltes behov og utfordringer.
Hva trenger den enkelte av utstyr i leiligheten?
Leilighetene utstyres med minikjøkken med mikrobølgeovn, induksjonskokeplate og kjøleskap. De
som ønsker å ha eget bestikk, kjeler og service ol. i sin leilighet, må selv skaffe dette. Felles kjøkken
blir utstyrt med det som trengs der. Kjøkken vil kunne skjules bak en sjalusivegg for de som ønsker
det. Videre blir leiligheten utstyrt med garderobeskap med posthylle. De som bor på Listaheimen i
dag vil kunne ta med seg sengene og nattbordene de har dersom de ønsker det. Dyne og puter må
skaffes av den enkelte.
I tillegg vil leilighetene vil bli utstyrt med plissegardiner. De som ønsker andre gardiner må selv skaffe
det. Leilighetene utstyres med gardinskinner.
Oppheng av bilder ol. på vegg i leilighetene blir fra list via sene.

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

