
Informasjon om nytt helse-  
og omsorgssenter i Lunner



Lunners nye helse- og omsorgssenter

Med dette bygget, er Lunner kommune klare for å yte gode og effek
tive tjenester også i årene som kommer. Senteret på Harestua vil, 
sammen med de 24 nye omsorgsboligene på Roa, imøtekomme de 
forventede behov innen pleie og omsorgsektoren ved å bygge totalt 
60 nye boenheter fordelt på sykehjemsplasser og omsorgs boliger på 
Harestua. Et eget kunstprosjekt for huset har vektlagt sterke visuelle 
kvaliteter gjennom materialbruk, form og gjenkjennelighet.

Merkedatoer
Lunner kommune tok over det nye helse og omsorgssenteret  
2. september. Etter overtakelse skal kommunen gjøre bygget klart 
til daglig drift for alle som skal inn i nye lokaler. De ulike tjenestene 
flytter gradvis inn etter 1. oktober. Først ut er forvaltningsenheten, 
hjemmetjenesten og dagsenteret. 

Onsdag 28. oktober skal alle beboere på Lunner omsorgssenter på 
Kalvsjø flytte til det nye helse og omsorgssenteret på Harestua.  
I ukene før flytting vil alle ansatte få opplæring i funksjoner og  
systemter i bygget.

Bygget sett fra sør



Bygget sett fra øst

Felles stue i 2 etasje Treningsområde utenfor hovedinngang  
mot sør



Hva inneholder det nye helse- og omsorgssenteret?

Huset skal også være tilholdssted for hjemmetjenesten og andre 
helsetilbud og omsorgstjenester. Bygget skal tilby en trygg ramme 
for beboere og brukere. Senteret har også en offentlig del med vel
væretjenester som frisør og fotpleie, og en romslig kafe for beboere, 
pårørende og gjester. Det skal være et hyggelig sted for besøkende 
og en funksjonell arbeidsplass for de ansatte.

 y 48 institusjonsrom, fordelt på langtid, korttid og avdeling  
 for personer med demens
 y 12 omsorgsboliger
 y Produksjonskjøkken 
 y Dagsenter
 y Hjemmetjeneste
 y Tildelingskontor
 y Kafé
 y Vinterhage
 y Frisør
 y Fotpleie
 y Seremonirom 
 y Fysiosal med behandlingsrom
 y Administrasjon med kontorer og møterom
 y 72 parkeringsplasser ute mot sør
 y 13 parkeringsplasser i parkeringsanlegg for hjemmetjenesten
 y Grunnflate på 3600 kvadratmeter

Rommene
De 48 institusjonsrommene er fordelt i grupper på 8 rom med tilhør
ende stue og kjøkken. Alle rommene er på 28 m2 og har eget bad. 
De 12 omsorgsboligene ligger i byggets 3. etasje og er fullverdige 
leiligheter på 34 m2 med egne små kjøkken, bad og vaskemaskin, 
bod, stue og soverom med skillevegg. 



Hva inneholder det nye helse- og omsorgssenteret?

Teknologi
Det er tv på alle 48 institusjonsrom og klargjort for tv på de 12 om
sorgsboligene. Det er kablet og trådløst internett i hele bygget, og 
vi tar i bruk en del ny velferdsteknologi fra dag én. Noen eksempler 
er armbånd med trådløs adgangsstyring, anonymisert nattilsyn på 
rommene og sykesengvarsling med toveis stemmekontakt. Det skjer  
en rask utvikling innen velferdsteknologi, og vi har lagt til rette for å 
kunne ta i bruk flere muligheter etter hvert. 

Sikret ulike behov og tilrettelagt områder  
Det har vært en bred involvering for å sikre at vi nå har et bygg som 
ivaretar ulike behov. Fleksible løsninger som gjør at vi kan tilpasse 
bygget etter ulike endringer har vært et fokusområde. Vi har bade
roms innredninger med hev og senk på alle 60 boenheter og flere 
rom har skillevegger som kan åpnes eller lukkes etter hva de skal 
brukes til. Det er tilrettelagte uteområder med takhager, romslige 
terrasser og terningsareal ute, som gir et stimulerende og tilgjengelig  
utemiljø året rundt. Det er store fellesområder og mulighet for skjerm
ing i avdelingene. Gode farger, mye treverk og store vindusflater som 
slipper inn mye lys bidrar til godt innemiljø.

Kafé 
Vi har en stor kafé som vil være et fint sted for en kaffe og matbit. 
Kaféen kan også romme sommerfester og større lag og tilstelninger. 

Smittevern
Smittevern kan bli ivaretatt med smittesluser på 12 av beboerr omm
ene. Fellesrom som skyllerom og medisinrom ligger sentralt i bygget. 



Harald Tyrdal
Ordfører



Dag Flacké
Rådmann



Ved spørsmål ta kontakt med 
Marte Skaug: 

Mobil: 481 46 980  
Epost: Marte.Skaug@lunner.kommune.no 

eller

Kjetil Lindø: 
Mobil: 406 08 279 

Epost: Kjetil.Lindo@lunner.kommune.no


