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Nøkkeltall

158 Bo – og 

behandlingsplasser for 

personer med demens

• 136 plasser  i  17 

bofelleskap a 8 pers

• 22 sengerom i 2 

sykehjems grupper



Valler totalt 64 plasser

• 48 korttids plasser

• 16 rullerende plasser

Valler dagsenter 1 og 2

(8 og 12 plasser)

Lommedalen 24 beboere

(3 bofelleskap a 8 pers)

1 bofelleskap=

8 beboere 

1 bofelleskap=

8 beboere 



Beboere: 
Fokus på det friske hos 

beboere. 
Beboere skal få være med 

på hverdagsaktiviteter som: 
matlaging, vask av eget 

rom, vask av tøy, handle, 
kunne gå fritt ute, være 

med på aktiviteter.

Helsefag: 
Jobber primært i 

bofelleskapet. Sørger for 
observasjon av beboere, stell 

og pleie, iverksette tiltak, 
sørge for å understøtte 
behovene til beboerne

Sykepleier: 
Jobber i pool. 

Sørger for at beboernes 
behov blir ivaretatt, sørge 

for at annet personell 
opplæres til å ivareta 

beboers behov. Sørge for 
oppdatert tiltaksplan, 

sørge for at annet 
personell evaluerer 

tiltaksplan.

Husvert: 
Renhold sammen med 
beboere, være med på 

matlaging, handling med 
beboerne, være med på 
vask av beboertøy med 

beboerne.

Høgskole: 
Jobbe i enhetene. 

Fokusere på det friske i 
menneske og bidra til økt 

hverdagsmestring hos 
beboerne.

Ufaglært:  
Jobber hovedsakelig ute 

med beboerne. Sørger for at 
beboere blir observert, stell 
og pleie, iverksetter tiltak, 

sørge for å understøtte 
behovene til beboerne. 

Sørge for drift av hobbyrom 



Beboernes behov 
Ett sted beboer kan leve livet sitt 
videre. Ta del i hverdagslivet.

Bofelleskapet skal være et hjem.

Ha mulighet til å kunne bevege deg 
«fritt» ute. Hobbyrom.

Være med å handle, lage mat og 
dekke på til middag og frokost.

Følges til legen



Pårørende

Pårørende skal få lov å være pårørende
oOpplevelse av å føle seg velkomne
oKunne bidra i landsbyen

Ha mulighet å lage familiemiddag i 
anleggets eget gjesterom

Bruke anleggets fasiliteter
oFrisør, fotpleier, butikk, Cafe, 

arrangementer, bar, klubbrom og 
uteområder



Velkommen!
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Mersmak Kafe&Bistro
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Grendehuset 
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Gjestekjøkken
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Butikken
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Torget
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Park og vannområdet
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Gapahuk og hønsegård
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Dyrkingsområdet
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Verkstedhjørnet – ute

18



Indre Torggate – en gate av valgmuligheter
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Verksted
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Hobby og aktiviteter
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Puben
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Kremmern
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• Klesselgere av klær til beboere på sykehjem
• Skoselgere
• Kosmetikk
• Elevbedrifter
• Minimarked 
• Kunstutstilling
….



Frisør- fot/velværeterapaut
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Treningssenter
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26

Hjemvinning 



Bofellesskapene 
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Et bygg som blir lagt merke til……
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Velkommen på besøk når
«alt blir bra igjen»
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I mellomtiden kan dere følge oss på:

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/sykehjem-bo-og-behandlingssenter/demenslandsby/

https://www.facebook.com/Carpe-Diem-demenslandsby-Bærum-kommune-105636017877878/

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/sykehjem-bo-og-behandlingssenter/demenslandsby/
https://www.facebook.com/Carpe-Diem-demenslandsby-Bærum-kommune-105636017877878/

