Morgendagens
omsorgstjenester

Vi skal

Fordi

•

Morgendagens omsorgstjenester skal
bruke ressursene på nye måter.

Vi ønsker å skape et tjenestetilbud sammen
med brukerne, og det skal legges til rette for at
brukerne i større grad blir en ressurs i eget liv.

•

Vi skal også bruke andre ressurser enn
det vi gjør i dag.

•

Våre tjenester skal skapes sammen med
brukerne, og vi skal legge til rette for at
brukerne i større grad skal klare seg
lengre hjemme.

• Vi skal ta i bruk velferdsteknologiske
løsninger.

•

Omsorgstjenestene på Frøya skal dekke
alle aldersgrupper – dvs. omsorg for alle.

I tillegg til å yte nødvendig pleie og omsorg,
skal vi også bidra til å skape et positivt innhold i
hverdagen til den enkelte.
Vårt fagpersonell skal i enda større grad jobbe
med rehabilitering, aktivisering, egenmestring
og veiledning til pårørende som trenger det.
Vårt fagpersonell skal ha et godt samarbeid
med brukernes familie, sosiale nettverk, i
nærmiljøet og lokalsamfunnet.
Vi ønsker et tydeligere skille mellom boform og
tjenestetilbud, der tjenestetilbudet og
ressursinnsatsen knyttes til den enkeltes
behov.

Moderne lokaler og boformer

- nytt helsehus og bofellesskap med heldøgns bemanning
Benevnelsen sykehjem går over til benevnelsen helsehus, og skal omfavne alle aldergrupper og
behov. Hvilke tjenester og hvilke servicetilbud det fremtidige helsehuset skal inneholde, skal
avklares i løpet av 1. halvår 2017.
Plassering av nytt helsehus og nye omsorgsboliger er enda ikke vedtatt i kommunestyret, men det
signaliseres en sentrumsnær plassering, hvor helsehus og omsorgsboliger bygges i tilknytning til
hverandre.

Byggetrinn 1
•
•
•

Utbygging av bofellesskap med heldøgns bemanning med en samlet kapasitet på 48 plasser
Utbygging av helsehus med samlet kapasitet på 28 plasser.
Ferdigstillelse av helsehus og bofellesskap med heldøgns bemanning er avhengig av
tomtevalg og byggeprosess. Vi håper på ferdigstillelse i 2018/2019.

Byggetrinn 2
•

Utbygging av bofellesskap med muligheter for heldøgns bemanning. Oppstart planlegging i
2020.

Ny omsorgstrapp

Omsorgstrappa viser omsorgsnivåer (5 trinn) på våre helse- og omsorgstjenester. Tjenestene blir
tildelt ut i fra hjelpebehovet som den enkelte har, og brukerne skal kunne bevege seg mellom
trinnene på en fleksibel måte.
Ønsker du mer informasjon om trinnene i omsorgstrappa? - Gå inn på kommunens hjemmeside:
Helse og velferd – Morgendagens omsorg.

Velferdsteknologiske løsninger
- en del av morgendagens omsorgstjenester
Målsetningen for bruk av velferdsteknologi er at innbyggerne i Frøya kommune skal kunne bo lengre
hjemme ved hjelp av teknologiske løsninger, og oppleve trygghet og større mestring i sin hverdag.
Anskaffelse av slike hjelpemidler skal vurderes og godkjennes av den enkelte bruker.
Eksempler:
Trygghets- og sikkerhetsteknologi: Bidrar til at brukere opplever økt trygghet, sikkerhet og mestring.
For eksempel trygghetsalarmer, lokaliseringssystemer som for eksempel GPS, fallsensorer m.m
Forflytnings- og smarthusteknologi: Bidrar til at brukeren blir mer selvhjulpen og reduserer
belastning. For eksempel forflytningshjelpemidler, sensorer som slår av og på lys, bruk av nettbrett til
å styre funksjoner i boligen osv.
Teknologi for sosial kontakt: Dette er hjelpemidler som kan forenkle kommunikasjon mellom bruker,
pårørende og omsorgspersoner. For eksempel utstyr til videokommunikasjon m.m.
Teknologi for behandling og pleie: Dette omfatter kommunikasjonsutstyr direkte til helsepersonell,
journalsystemer og behandlingsutstyr. For eksempel måling av blodtrykk, puls, blodsukker m.m.
Mer informasjon om velferdsteknologi :
https://www.sintef.no/velferdsteknologi

Hva skjer fremover?
•

Nytt helsehus og bofelleskap med heldøgns bemanning skal bygges i nær tilknytning til
hverandre.

•

Omsorgsboliger med heldøgns bemanning skal være tilrettelagt for bruk av velferdsteknologiske
løsninger og ha alle nødvendige bofunksjoner (bad, toalett, soverom, kjøkken etc.)

•

Økt satsning på hjemmetjenester, og komme tidlig inn i forhold til kartlegging av brukernes
hjelpebehov.

•

Være behjelpelig med å skaffe til veie tilgjengelige hjelpemidler innen velferdsteknologi.

•

Det vil bli arrangert folkemøter for informasjon og dialog i januar/februar 2017.

•

Nye informasjonsskriv vil komme i 2017 og 2018.

•

Beboere og pårørende v/Frøya sykehjem vil involveres særskilt.

Har du spørsmål omkring framtidig tjenestetilbud, ta kontakt med:
Beathe S. Meland - Ass rådmann
Beathe.Sandvik.Meland@froya.kommune.no
Torny D. Sørlie - rådgiver helse og omsorg
Torny.Sorlie@froya.kommune.no
Frøya kommune - Sentralbord
Tlf: 72463200

