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Åpning av Løvenstadtunets nybygg  
Nybygget i omsorgssenteret Løvenstadtunet med 32 beboerrom og et dagsenter for 30 
personer ble offisielt åpnet 15. desember 2016. Rælingen kommune har en aktiv tilnærming 
til brukernes behov. Bygget er funksjonelt, smart og energipassivt. Velferdsteknologi skal gi 
større grad av trygghet sammen med personorientert omsorg.  - Det skal være et godt sted å 
være for både beboere, dagsenterbrukere og de som arbeider der, sier pleie- og 
omsorgsleder Grethe Lid. 
-Arbeidet og en omfattende prosess med å bygge nytt sykehjem og dagsenter for personer med 
demenssykdom startet i 2012. I Rælingen kommune jobber vi for å effektivisere forholdene rundt 
personer med demenssykdom og deres pårørende og brukermedvirkning har vært i fokus fra oppstart 
og gjennom hele arbeidet. Arbeidsgruppen har bestått av pårørende, ansatte, verneombud, tillitsvalgte 
og demenskoordinator. Gruppa lagde et program som har vært styrende for rom, funksjon og til slutt 
bruk av bygget, sier Grethe Lid.  
Velferdsteknologi og Bano-bad 
Det er lagt inn mye velferdsteknologi i bygget som smarte adgangs- og varslingstjenester. Alle 
beboere har et adgangssmykke rundt håndleddet, slik at de får tilgang til spesifikke områder og rom. 
Brikken fungerer også som varselsknapp for å be om hjelp, og de ansatte ved senteret kan ved hjelp av 
håndholdte enheter ta imot og spore varslene. Sengene er utstyrt med sensorer, slik at lysene 
automatisk vil slå seg på i rommet hvis en beboer står opp om natten. Teknologien muliggjør også at 
beboerne får tilgang til sine rom og ikke til andre beboeres rom. Målsettingen med teknologien er å 
sikre at pleieren ikke må gå fra beboeren og bli avbrutt i sitt arbeid dersom det kommer et varsel. Blant 
annet skal små glasskap med personlige eiendeler utenfor rommene minne beboerne om på hvilket 
rom de bor. Det er også etablert Bano-bad i alle beboerrom som tilrettelegger for at beboerne i størst 
mulig grad skal kunne klare seg selv. Det skal bidra til å avlaste pleierne og gi trygge beboere.  
 
Miljøvennlig bygg med tilgang til uterom 
Det er også jobbet mye med uterom og beboernes tilgang til uterommene. Beboerne skal være godt 
skjermet uten at de føler seg innestengt. På plan 3 er det etablert et hageområde som er sydvendt og 
avskjermet. På plan 4 er det etablert et uteområde som er nordvendt og avskjermet mot terreng. Det er 
direkte adkomst fra uteområdet i plan 4 til marka. I nærområdet er det etablert en gapahuk som kan 
benyttes som mål for en liten tur ut i marka. Plan 5 er etablert med sydvendt veranda som skal 
disponeres av dagsenteret. Rælingen kommune har hatt fokus på drifts- og vedlikeholdskostnader for 
bygget. Det er blant annet valgt vedlikeholdsfri panel og platekledning på fasadene, og bygget har 
energiforsyning fra geobrønner med varmepumpeanlegg. Det er vannbåren gulvvarme i alle rom, 
isolasjon i vegger, dører, vinduer og hele ventilasjonsanlegget er tilpasset passivhus. Det har en 
brønnpark som sikrer miljøvennlig energitilførsel. Materialbruken på bygget har tatt utgangspunkt i 
løsninger som reduserer vedlikeholdsbehovet. Byggets plassering i terrenget er basert på nærhet til 
naturen og kontakt med Østmarka. De to nederste planene i bygget er tilrettelagt for parkering. Det er 



totalt 100 parkeringsplasser hvorav 10 plasser er tilrettelagt for EL-billading. I tillegg er det avsatt 
plass til sykkelparkering under tak. I plan 3 og 4 er det 16 beboerrom i hvert plan med 8 beboerrom i 
hver fløy. Det er etablert felles vaktrom, skyllerom, rent rom og medisinrom for de 16/ 32 
beboerrommene. Bruttoareal er 5.420 kvm. Inkludert parkeringsplasser. Bygget er kompakt og 
muliggjør godt samarbeid mellom fløyene. 
Funksjonelt bygg og ombygging av eksisterende bygg                                                         
Nybygget gir personer med demenssykdom heldøgns omsorg basert på prinsippene om «det 
profesjonelle medmenneske» som er vedtatt i demensplanen med samme navn. 
Romfunksjonsprogrammet som har vært styrende for arbeidet er tuftet på fag, forskning og erfaring, 
noe som har resultert i et bygg som er tilrettelagt for en pasientnær omsorg. Det nye bygget har rom og 
utførelse som imøtekommer kravene som stilles for å kunne gi denne omsorgen. Vi ønsker å gi en 
tjeneste som har minst mulig brudd i kontaktflaten mellom pasient og pleier. Det nye bygget gir oss 
denne muligheten gjennom romløsninger som gir oversikt, små grupper og nærhet. Videre har vi tatt 
inn hele pasientforløpet i det nye bygget. Den øverste etasjen favner starten på et sykdomsforløp med 
mottakelsesrom for pasient og pårørende. Her kan man ha møter og starte samarbeidet med 
kommunen. Det er møterom til bruk for kurs- og kompetanseheving for ansatte, samt tiltenkt 
samtalegrupper og pårørendeskole for de pårørende. Det er også i denne etasjen dagsenteret er 
lokalisert.  
Dagsenteret som skal gi hjemmeboende personer med demens en mulighet for å møte andre, 
optimalisere helsetilstand og bidra til differensiering av tjenestetilbud. Bygget har to etasjer og til 
sammen 32 beboerrom. Her har man på en avdeling laget et isolatrom for å kunne imøtekomme 
hygienekrav ved smittsomme sykdommer/ smittetilstander. På samme avdeling er det laget en 
forsterket skjermet del. Denne kan deles inn i fire eller to beboerrom, avhengig av behov. Dermed kan 
vi gjennom nytt byggs funksjon følge hele pasientforløp innenfor vår egen kommune.  
I tillegg til et nybygg til 89 millioner kroner har prosjektet også inkludert rehabilitering og utbygging 
av kjøkken, vaskeri og personalgarderobene i eksisterende nabobygg i Løvenstadtunet. Bygget er 
oppgradert og utvidet for å ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet for nybygget i tillegg.  
 
Kontaktpersoner: 
Pleie- og omsorgsleder Grethe Lid, Institusjonstjenesten. E-post: Grethe.Lie@ralingen.kommune.no            
Mobil: 481 67 510 
Prosjektansvarlig, Terje Dalgård, Rådmannskontoret. E-post: terje.dalgard@ralingen.kommune.no            
Telefon: 63 83 50 00 eller mobil: 915 30 847 
 
 
 
 
 


