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Bilaga 7 – Verksamhetssynpunkter
Bilaga 7 omfattar sammanställning av dialog och synpunkter på skissförslag Björkbacken 2.0.
Synpunkterna är inhämtade från förvalnings- och verksamhetsledning.

”Björkbacken 2.0 – ett boende med välfärdsteknik och välbefinnande i framkant”
Utemiljön
Vem ska ansvara för att sköta utemiljön? Viktigt att tydliggöra skötseln och underhåll i avtal.

Läkemedelsförråd
8.8 m2 räcker som yta för akutläkemedelsförråd på boendet. Korttidsplatser planeras inte att finnas på
boendet. Rummet ska ha plats för ska ett kylskåp av mellanstor modell samt möjlighet att tvätta
händerna. AC måste finnas i rummet för att kunna uppnå lagom temperatur året om.

Förråd för sterilt och rent
Ett mindre förråd = ”två garderobsstora” behövs, i anslutning till ytan för
läkemedelsförråd/kontorsytor som sjuksköterska ska använda, för rent och sterilt material.

Tvättstuga
Grovtvättmaskin behöver finnas på huset för tvätt av större saker. Boendes tvätt tvättas i deras rum.
Tvättmaskin på varje enhet ska också kunna användas till boendes tvätt om deras tvättmaskin går
sönder eller boende inte klarar att tvättmaskinen körs i rummet.

Arbetskläder
Beslut måste tas om arbetskläderna ska tvättas i huset eller om det ska vara cirkulationstvätt. Behöver
räkna på kostnadsskillnaden, för denna beräkning ansvarar verksamheten. Idag har hemtjänsten
cirkulationstvätt (har för stora volymer för att tvätta själva) som levereras på vagnar och som sedan
ska sorteras i storlekshögar. Björkbacken tvättar idag själva.
I anslutning till omklädningsrum måste det finnas skåp/ett förråd för förvaring och hämtning av rena
arbetskläder.

SPA
Behöver utse en arbetsgrupp som kan skapa ”något speciellt” i utrymmet. Tex hårtvättsmöjligheter
med ”frisersalongshårtvättsfat”, sinnesrum, värmelampa. Inget badkar behövs utifrån hygieniska skäl.

Boenderummen
Tvättmaskinen bör byggas in i en garderob, både utifrån ljud- och ”pilla-sönder”-perspektiv.
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I hygienutrymmet får det inte vara klinkers på golvet – hygienmässigt svårt att hålla rent + hårt att
ramla på. Halkfri plastmatta är att föredra.

Dokumentation boendeplan
Går ”ELC” och ”V” flytta till andra sidan, mediaväggen, för att möjliggöra att städskrupp kan
användas som kontors-/dokumentationsutrymme? Här är gruppen oeniga. Starka önskemål finns att
ha en ”gå undan plats” för telefonsamtal i anslutning till den öppna allmänna ytan för att kunna ha
uppsikt. En avskild plats längst ner i korridoren försvårar att ha uppsikt samtidigt som man pratar i
telefon.
Att ha ett öppet dokumentationsplats mellan kök och allrum innebär att verksamheten måste ”våga
utmata inarbetade arbetssätt”.

Kök boendeplan
Två grindar som kan stänga av köket behövs. Ett separat handfat för att kunna tvätta händerna i
samband med att man går in i köksdelen.

Skölj
Behov finns att använda transportkärl för tex bäcken. Går att lösa.

Kontorsytor plan 3
Mötesrum och ett ”tyst rum” för telefonsamtal behövs.

Förråd
Hjälpmedelsförråd på plan 0 på 15 m2 räcker det som hjälpmedelsförråd?

Hemtjänstens lokaler
Har ett litet kontor i Trollbäcken idag. Finns det fördelar med att kunna dela av mötesrummen i
mindre rum med vikväggar?

Inredningsgrupp
En inredningsgrupp bör tillsättas för att påbörja den planeringen.

