FAKTA

SYKEHJEM OG DEMENSSENTER I FYLLINGSDALEN
Bakgrunnsinformasjon

● Bergen kommune skal i april 2012 åpne et nytt korttids- og rehabiliteringssykehjem og kompetansesenter for demensomsorg, i Fyllingsdalen.
● Sykehjemmet etableres ved totalrehabilitering av tidligere Fyllingsdalen sykehjem, mens
kompetansesenteret etableres i nytt bygg.
● Totalrehabiliteringen av sykehjemmet er i gang, og nå begynner byggingen av kompetansesenteret for demensomsorg.
● Hele sykehjemmet vil få totalt 129 plasser. 90 av plassene er erstatning for plasser som avvikles ved Florida sykehjem (64 plasser) og Løvåsen sykehjem (26 plasser). De 33 nye plassene
i demenssenteret, samt 6 nye akuttplasser, gir netto tilvekst på 39 sykehjemsplasser.
● Parkeringsplasser for begge byggene er lagt i bakken under demenssenteret, med 94 plasser.
● Samlet pris for anleggene er 380 millioner kroner.

Om kompetansesenter for demensomsorg

● Kompetansesenteret skal ha rådgivende funksjoner overfor kommunens øvrige tjenester, og
samhandle både med andrelinjetjenesten og frivillige organisasjoner for å bedre tilbudet til
demente og deres familier.
● Senteret vil dessuten ha 33 døgnplasser for demente med særskilte hjelpebehov og et dagsenter for unge demente.
● Alle plassene ved det nye demenssenteret vil få svært gode fasiliteter, både inne og ute.
● Byggets utforming gir mulighet for fleksibel bruk. Blant annet sikrer små boenheter mulighet
for skjerming av enkeltbeboere og mindre grupper.
● Bygget har direkte utgang til skjermede hager fra oppholdsrom i begge etasjer, noe som er
svært viktig for demente i ulike faser av sykdomsutviklingen.

Om korttids - og rehabiliteringssykehjemmet

● Korttids - og rehabiliteringssykehjemmet vil bli et moderne og funksjonelt sykehjem med 96
plasser fordelt på tre etasjer.
● Alle pasientrom har eget bad/ toalett og to av rommene i hver avdeling er dobbeltrom.
● Det vil være tilkomst til store terrasser i hver etasje, samt hageanlegg i 2. etasje.
● Bygget har enheter som kan inndeles i mindre grupper, noe som vil gi økt mulighet for å
tilpasse bruken av plassene i korttidssykehjemmet ettersom behovet kan endres over tid.
● Bygget vil også inneholde eldresenter og produksjonskjøkken.

