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Ladesletta helse- og velferdssenter 2014

Fra Ladesletta helse- og velferdssenter. Kunsten er laget av Liv Anne Lundberg og Kyrre
Andersen, plastica.no/kunst.

Ladesletta helse- og velferdssenter er som et flott utstillingsvindu for
kommunens omsorgstjeneste. Et studium av det kan gi materiale til å vurdere
hvor bærekraftig det vil bli for fremtidens utfordringer. I menighetsbladet for
Lade og Lademoen 2/2014 presenteres senteret under denne overskriften: «Et
mangfoldig omsorgs- og aktivitetshus». Det virker som en dekkende
karakteristikk for den fullstendig nyutgaven av dette anlegget som også ble
ombygd i 1995. Det nye senteret har kostet nærmere en halv milliard kroner og
har omtrent 600 ansatte. Den høytidelige åpningen var 23. oktober 2014, men
mye av senteret kom i drift tidligere på året. Fra 1954 har det velkjente bygget
stått der og ennå kaller noen det for Statens attføringsinstitutt. Bygget endret
navn til Statens Arbeidsmarkedsinstitutt i 1983. Da Trondheim kommune kjøpte
bygget omtrent 10 år senere, var det asylmottak et års tid før det ble oppusset.
Som omsorgssenter kunne det tas i bruk i november 1995. Det var offisiell
åpning på bygget 6. mai 1996 med ordføreren tilstede. Det formelle navnet var
Lade bo- og servicesenter, men ble gjerne omtalt av folk som Lade alle 80.
Bygget hadde en rekke servicefunksjoner. Det samme gjelder det nye senteret.
Det nye senteret er et flott anlegg med en rekke bygg og fløyer omgitt av plener
og spaserveier og med flere flotte altaner og takterrasser. Estetisk fremstår det
meget tiltalende. Det gjelder også interiørene som er lyse og tiltalende. Det kan
nok virke litt kaldt uten gardiner i de mange store vinduene. Vegger med
trepaneler myker godt opp.
Ladesletta helse- og velferdssenter har mange aktiviteter og ulike tilbud.
Det avspeiler det store spektrum i kommunens tjenester til sine innbyggere med
omsorgsbehov. Ladesletta Barnehage ble åpnet av ordfører Rita Ottervik
allerede før nyttår 2014. Barnehagen er en del av senteret. Lekeplassen og de
nye lokalene ser ut til å tjene formålet på en fin måte. Den ligger øverst oppe
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mot skogen. Barnehagen er også tenkt å ha en oppgave i miljøet. Det kan være
forfriskende både for de eldre og for de funksjonshemmede. Det er tenkt å være
noe kontakt mellom barna og beboerne til gjensidig glede. Barnehagen har sin
egen enhetsleder. Administrasjonen både for barnehagen og de andre enhetene
finner en i en samling velutstyrte og tiltalende kontorer midt i anlegget.
Omsorgsboligene er bygd av TOBB ut mot Lade alle i en lang lav blokk i
tre etasjer som rommer tretti boenheter. I andre og tredje etasje er det leiligheter
som interesserte kan kjøpe. Første etasje er reservert for yngre
funksjonshemmede som slett ikke alle er helt unge. De kom fra Moholt bo- og
aktivitetssenter. Her er tilgjengelig personale som kan tilkalles døgnet rundt med
trygghetsalarm. Hjemmesykepleien har en base i første etasje Det tidligere
anlegget inneholdt 34 omsorgsboliger. Det var planlagt noen slike også i det nye
anlegget, men sent i planleggingen ble disse sløyfet til fordel for
sykehjemsplasser.
Sykehjemsplassene er omtrent 100. Beboerne har store variasjoner med
hensyn til psykiske og fysiske behov. Leiligheter og utstyr er beregnet for det
meste. Demente som kan gå ut, har rom i første etasje og kan uten tilsyn bevege
seg ute i hagen som er inngjerdet. Vinteren 2014-15 er det et innslag av folk fra
Brundalen sykehjem som er under oppussing. Lederen for sykehjemsplassene er
også leder for aktivitetstilbudet for seniorer og har hovedansvaret for selve
huset.
Aktivitetstilbud for seniorer erstatter det tidligere dagsenteret. Man skal
forresten har tungen rett i munnen når det gjelder språkbruken. Sammen med
endringene i omsorgspolitikken har det stadig dukket opp nye betegnelser som
skal erstatte de gamle. Den som har behov for en plass i dette tilbudet,
henvender seg til sin fastlege som kan søke helse- og velferdskontoret,
forvaltningen, om plass. Etter vurdering kan plass tildeles. Ved starten er det
omkring 90 personer som er tildelt plass og som kan nyte godt av et rikholdig
tilbud av aktiviteter. Ladesletta har også aktivitetstilbud for personer med ulike
funksjonsnedsettelser. De er omtrent 50 personer. Mange av dem er med i
arbeidsgrupper som utfører nødvendige tjenester så som postombæring,
plenklipping, oppsetting av stoler og bord og mye annet.
Hjemmesykepleien for Lade og Strindheim med sin hjemmebasert omsorg
har egne enhetsledere. Hjemmesykepleien har flyttet inn i huset og fått sine
kontorer. Her vurderes de ulike behov og omsorgstilbud i området blir
organisert. Hjemmesykepleien har i 2014 ansvar for omtrent 230 personer som
bor i sine egne hjem.
Ladesletta kafe heter den nyetablerte kafeen. Den forrige het Ladestua
kafé. Den er et sosialt miljø for dem som bor her og er et populært sted for Ladefolk, ikke minst for eldre og turgåere. Her er et trivelig miljø og god og rimelig
mat. Det er ansatt en fullt utdannet kokk som daglig leder.
Det er all grunn til å gratulere kommunen og brukerne med det nye
senteret. Spørsmålet er om eldrebølgen som utvikler seg, vil presse kommunen
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til sterkere utnytting av ressursene. Vil det være økonomi fremover for slike
flotte sentrer med så mange og gode tilbud? Færre og færre familier kan eller
ønsker i dag å ta hånd om sine eldre og syke. Derfor vil behovet nesten være
uoverskuelig, særlig med tanke på stadig stigende levealder.
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