6. mai 2012

Etablering av nye boliger i topdalsv 18 og 20, Løuvåsen.
I forbindelse med etableringen av nye boliger for bostedsløse vil jeg som verneombud i
Sofot, avd boliger, komme med noen kommentarer og synspunkter.
Det ble fra satt ned ei arbeidsgruppe som skulle jobbe med etableringen av boligene.
Gruppen består av Enhetsleder, Avd. leder, Ebt, Boligselskapet, 2 representanter for
personalet (Gruppekoordinater) i Ægirsv og nødbolig, arkitekt, og vo. Det ble også tatt inn
en representant for nattpatruljen (Gruppekoordinator).
Det har vært jevnlige møter i gruppen rundt dette prosjektet. Vi hadde også en tur til Skien,
for å dra erfaringer med tilsvarende boliger. Vi har og hatt brukere med på møte. Jeg som vo
har vært med fra start og føler ledelsen har involvert meg i prosessen.
Vi har tidligere Swottet i boligene for bostedsløse rusmisbrukere flere ganger. Resultatet har
vært at det er kommet mange hms tiltak på plass. Kan nevne noen.
Bærbar trygghetsalarm,(som også varsler kollega som er på jobb når den blir utløst), kamera
overvåkning, god belysning på utearealet, Tmv kurs (Vi har og skolert egen instruktør i
enheten som holder kurs for alle ansatte), knus sikre glass i dører og vinduer, det er økt
bemanning hvor det tidligere var en på vakt, Økt samarbeid med politi og Securitas og mer
tilstedeværelse, veiledning, personlige samtaler ved opplevde traumatiske hendelser med
psykiatrisk sykepl. Stort fokus på avviks rapportering og god rutine på behandling av avvik,
rømningsvei ut av personalenhet, vakttelefon, jevnlige førstehjelpskurs, jevnlige
oppdateringer av hms rutiner og gjennomgang, bedre
Ett av de eksisterende husene på Lauvåsen skal rives, og det skal bygges opp et nytt bygg
som skal være personal fasiliteter. Ser det som selvsagt at det blir bygd i henhold til gitte
spesifikasjoner for bygg med denne hensikt. Har hatt tilgang på tegninger fra arkitekt, og har
prøvd ha et fokus på hms i den henseende. Også når det gjelder utformingen av sjølve
boligene og andre fasiliteter hvor personalet beveger seg.
Ser ingen grunn til, ved opprettelsen av disse boligene, at ikke disse tiltakende og
erfaringene vi har gjort oss i årenes løp, ikke også skal tas med i dette prosjektet.
Jeg opplever at jeg som vo blir tatt med i prosesser, og at ledelsen er imøtekommende og
positive når nye hms tiltak og utfordringer kommer opp. Opplever at de tar sikkerheten på
alvor. Tror hms også i dette prosjektet blir ivaretatt, ut fra de rammer en har tilgjengelige.
Mvh: Jan Helge Fredriksen,
vo sofot, avd. boliger.

