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Svar på spørsmål om arealer på Kleppestø sykehjem
Stig Abrahamsen (FrP) innleverte følgende skriftlig spørsmål:
1. Er det mulig å øke antall sykehjemsplasser på helsetunet utfra
tilgjengelig areal pr. i dag?
Kleppestø sykehjem drives i dag etter følgende:
1 etg. kommunal drift – 10 senger - 3 øyeblikkelig hjelp senger, 4 lindrende senger og 3
korttidsplasser
2 etg. kommunal drift- 30 rom - avsatt til korttidsplasser og 2 plasser øremerket
forsterket rehabilitering
2 etg. kommunal drift - Trygghetsavdeling / bokollektiv i institusjon.
Trygghetsavdelingen består av 9 rom hvor 6 har vært avsatt for trygghetsopphold for
hjemmeboende. Øvrige rom har vært avsatt som pårørende rom for lindrende enhet og
aktiviteter for beboere på Kleppestø sykehjem.
Fagavdeling for Helse og omsorg endrer bruk av beboerrommene fra august
2017 slik at 3 rom avsettes til trygghetsopphold og 6 rom etableres som bokollektiv i
institusjon.
3 etg. - Attendo omsorg
Denne avdelingen har 19 plasser - 8 demens og 11 somatisk langtidsplasser
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3 etg - kommunal drift - 30 rom – langtidsplasser for demens og alderspsykiatri, etablert
stabiliseringsplass som disponerer 4 rom
Erfaringer fra drift av stabiliseringsplassen tilsier at det kan være hensiktsmessig å dele
denne i 2 soner ved å sette inn en ny dør. Da kan kapasiteten øke med 1- 2 rom avhengig
av pasientkategori og behov for skjerming.
Det er pt 3 beboerrom som er ledig på Kleppestø sykehjem grunnet etablering og drift av
stabiliseringsplass. Bygningsmessige tilpasninger /endringer kan gi økt
kapasitetsutnyttelse med 1-2 beboerrom.
1) Hva ville det eventuelt koste å drifte?
Drift av ytterligere 1-2 beboerrom med dagens pasientsammensetning vil kreve en
budsjettstyrking for Fagavdeling Helse og omsorg på ca kr. 2,3 mill.
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