
Høringsuttalelse fra temagruppe 2: Friskliv, Ergo- og fysioterapi 

Vi har tatt utgangspunkt i vurdering av hva vi synes om at Ergo- og fysioterapitjenesten er foreslått 

og fortsatt skal ha sitt tjenestested på Lamarktunet. Vi har satt det opp i et skjema der vi ser på 

fordeler og ulemper (markert med -/+) med lokalisering i og utenfor helsehus.  

Rus- og psykiatritjenesten har også vært representert i gruppa, men de velger å levere en egen 

uttalelse til rapporten.  

1. Ergo- Fysioterapitjenesten i helsehus:  

+ Nærhet til samarbeidspartnere som helsestasjon, psykiatritjenesten, fastleger 

+ Bedre plass og bedre tilrettelagte lokaler (kontor, behandlingsrom, garderobe og 

Treningssal) 

+ vi blir mer synlig utad, og dermed lettere å komme i kontakt med.  

+ Bi effekt av at vi flytter ut: frigjort plass til hjemmetjenesten 

 

- Større avstand til sykehjemsavdelinger, terapibasseng, hjelpemiddellager og 

teknikere.  

- muligens større avstand til skoler og andre samarbeidspartnere. 

- Dersom vi flytter hjelpemiddellageret i helsehus, vil det kreve stort areal. 

 

2. Ergo- og fysioterapitjenesten blir på Lamarktunet: 

+Nærhet til avdelinger, hjemmetjenesten og teknikerne 

+Allerede etablerte aktivitetsrom: Treningssal og terapibasseng 

+Nært samarbeid ergo- og fysioterapeuter imellom 

+Teknikerne har ok lokaler 

- Vi har for liten plass: 

- Ikke egen garderobe 

- For få/dårlige kontorløsninger 

- For dårlig kapasitet på treningssal, behov for frigjøring av behandlingsrom. 

- Behov for enda mer lagringsplass for teknikerne 

- Det trengs utbedring av vaskerom med mulighet for høytrykksspyling 



- Bør tas høyde for økt bemanning 

- Ombygging vil føre til økte kostnader 

- Lite synlig utad.  

- For mange av våre barn og unge er det unaturlig å komme til Lamarktunet for å få 

tjenester. For enkelte yngre eldre er det stigmatiserende å få tjenestene sine her.  

- Vil ikke få nærhet til samarbeidspartnere som legetjeneste, helsestasjon og 

frisklivssentral 

 

Konklusjon:  

Gruppa er positiv til rapporten som er laget og ser frem til videre arbeid med Helsehus.  

Vi har ikke noen direkte tanker på hvilke av alternativene vi synes er mest fornuftig, men ser fordeler 

og ulemper med at vi blir eller ikke blir en del av helsehuset.  
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