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Midtveiskonferansen 27.05.2021

Hvordan har utviklingen vært på
Carpe diem siden sist konferanse?



Planer for Carpe Diem Demenslandsby

 Trude Schei prosjektleder siden 2014

 Tjenesteleder ansatt 01.08.2019, godt i gang med planlegging

 Så kom BOMBEN mars 2020

 Tjenesteleder og prosjektleder omdisponert til å opprette en koronaavdeling 
for Bærum kommune. 

 Så gikk jo dagan



Hele planen er blitt annerledes enn 
tiltenkt

 Åpning Carpe Diem september 2020

 Forutsetningene ble endret

 Beboere skulle få komme inn i enheter de var tilpasset til.

 Tatt i bruk bemanningsbyrå

 Avdelingsledere skulle starte med motivasjon og planlegging av oppstart.

 Min jobb er å holde dette gående til tross for endrede utgangspunkt og prøve å 
holde fokuset. Det blir bra til slutt



Plan 2020
Ansatte

 Start fagleder/Kvalitetsleder 15.03.2020 17 søkere

( 7 kandidater var på 1. gangs intervju og det ble sendt ut personlighets test til 4 kandidat etter intervjuet. )

Ansatt desember 2020, men startet 01.08.2021

 Start leder for «livet i landsbyen» 01.03.2021 62 søkere

(13 kandidater var på speed intervju intervju og det ble sendt ut personlighets test til 

6 kandidat etter intervjuet.)

Koronaavdelingen frem til sommer 2020

 Start avdelingsledere/boleder 01.05.2020 47 søkere

Siste leder ansatt i 100% stilling 01.05.2021. 4 sykepleiere og en vernepleier.

 Skrive kontrakt med fotpleier-Frisør uke 18 2020

Skrevet  foreløpige kontrakter fra 01.01.2021

 Øvrige ansatte skulle komme til Carpe Diem 01.08.2020

Fortsatt usikkert når de kommer

.



Plan innflytting 
Beboere

Utgangspunktet
 Beboere skulle innflytte på Carpe diem i 2 puljer.
 Første pulje i uke 34 og annen pulje i uke 35 i 2020

Ble i stedet
 Valler sykehjem skulle flytte inn på Carpe Diem innen 01.12.20 
 Lommedalen omsorgsbolig skulle flytte inn etter jul 2021. 

Flyttet inn 13.01.2021       
Totalt 24 beboere

Innflytting av 2 beboere på hver enhet Mandager og Onsdager
Totalt innflyttes 68 beboere på en uke



Plan innflytting
beboere del 2

 Opphopning av personer med demens på korttidsavdelingene, Valler hadde

behov for å ta i bruk Carpe Diem plasser

Innleie av byrå sykepleier og innflytting av brukere fra Valler sykehjem.

7 brukere fra Valler flyttes inn i annet bokollektiv 04.02.2021,

en bruker var der som en nødløsning når de kom . Totalt 8 beboere

 Ny forsterket behov for plasser for yngre personer med demens



Plan innflytting
beboere del 3

 Løft er en omstilling der personalet som har søkt seg til Carpe Diem 
Demenslandby kommer hit. Beboere fra skjermet avdeling flyttes til Carpe
Diem.

 Løft iverksettes i noen grad, flytting av beboere fra skjermet enheter.



Problemstillinger

 Plan om en god forberedelse for ansatte har blitt utsatt

 Ingen har spesialkunnskap om demens. Daglige problemstillinger som må 
løses.

 Avdelingsledere drifter Valler avdelinger korttid, fremfor egne avdelinger for 
personer med demens.

 Livet i landsbyen har tatt seg opp på en bra måte med kulturopplevelser og liv 
i landsbyen.

 Forventninger der ute er høye

 Mye har blitt utsatt, frivillige, bruk av hobbyrom(kun kohorter), Bistro(skrevet 
under kontrakt med levereanse fra ARBA med VTA plasser)



Problemstillinger
del 2

 Kohortinndelinger gjør at personale ikke kan gå på tvers

 Alle støtterom er tatt til kontorer for å unngå at personell fra Valler går på 
tvers og sitter på samme rom : personell som fysio, ergotjeneste osv.

Endret bruk av rom gjør jo også at det blir større slitasje på rom og inventar.

 Avdelingsleder sitter 2 sammen på møterom, og pop up butikken. Puben 
brukes til samtalerom osv.

FREMDRIFT VIDERE

 Løft planlagt iverksatt fra september 2021

 Bistro starter fra 01.08.2021

DET BLIR BRA TIL SLUTT.
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