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Prosess 

- Status 

 

- Bygg 

 

- Drift 

-Dialog Ansatte/ TV/VO/ Pårørende/ samarbeidende kommuner/ 
- parter 

 

- Sommer 

-Drift – ivaretakelse av brukere, ansatte 

 

- Forsikring 

- Høst 

-videre prosess 



Drift - bruker 

Brann skjedde tett opp til planlagt ferieavvikling 

Sårbar brukergruppe – krevde gode og forutsigbare planer 

- Det ble sett på mulighet for å samle brukere mest mulig i Sel 
kommune, samtidig var det fokus på å tilstrebe minst mulig 
flytting for å begrense belastningen på berørte brukere. 

- Brukere har igjennom sommeren vært lokalisert på følgende 
lokasjoner: 

- NGLMS: 13 

- DPS: 15 

- Vågå:12 

- Skjåk:2 

- Sør Fron: 1 

 



Drift - ansatte 

Ansatte ved Sel Sjukeheim har som følge av brannen fått midlertidig 
endret arbeidssted, og planlagt arbeidsturnus ble derfor endret for å 
sikre tilfredsstillende drift og oppfølging av brukere.  

 

Ressurskrevende for ledelsen ved Sel Sjukeheim som har koordinert 
personell mellom 3 ulike driftssteder (LMS, Vågå, DPS) 

 

Krevende for personell som har fått endret oppmøtested 

 

Det gis tilbakemelding på at innsatsen fra ledelsen og fra personell har 
hatt stor betydning for at drift har vært mulig å gjennomføre 

 

Prioritert ferieavvikling, ingen har fått inndratt ferie, men noen har 
måtte flytte på ferien sin 

 

Krevende å sikre god informasjonsflyt. Brukt direkte kontakt med 
ansatte, pårørende og samarbeidsparter, facebookgrupper, TV, møte 
med pårørende.  

 

 

 



Erfaringer fra i sommer 

Ingen ønskesituasjon, Svært krevende å drifte institusjon utenfor de 
rammene vi har hatt ved Sel Sjukeheim 

LMS er tilrettelagt for korttidspasienter og DPS er primært tilrettelagt for 
en annen brukergruppe enn sykehjemspasienter. 

Vi er svært takknemlig for bistand fra nabokommuner, og får gode 
tilbakemeldinger fra de som bor i Vågå 

 

Erfaring fra i sommer har gitt oss positive erfaringer så vel som negative. 
Logistikk er krevende når utstyr er spredt på flere lokasjoner, og selv 
om drift faglig er innenfor akseptabel standard erfarer vi også faglige 
utfordringer knyttet til prosedyrer som ikke automatisk fungerer 
utenfor Sel Sjukeheim. Tilbakemeldinger fra de ansatta, pasienter og 
pårørende tas på alvor og det jobbes fortløpende med å sette inn 
tiltak. 

 

Setter stor pris på den innsatsen pårørende har bidratt med, og dette har 
og medvirket til at evakueringen og midlertidig bosetting har 
begrenset stress og belasting for beboere.  



Status 
 

• Bygg /Forsikring 

• Det er  gjort mye på bygget siden brannen 14.06. I hovedsak 
går det på førstehjelp, sanering, renhold, og tiltak på selve 
brannstedet. 

• Førstehjelp: Sette i gang avfukting/vifter. Suge opp vann og 
grovrengjøring, få kontroll på vann, fukt, sot og røyklukt.  

• 1etg og nordredel av 2 og 3etg er rengjort. Pågående ROS 
analyse vil avdekke om det er nødvendig med ytterligere 
renhold.  

• 3etg. Søre del i B fløy er i hovedsak alle bygningsdeler som var  
skadet sanert. Avfukting og utlufting har pågått gjennom 
sommeren. 

• Rensing av ventilasjonsanlegg er gjennomført. Pågående ROS 
analyse vil avdekke om det er nødvendig med ytterligere 
rensing av kanalnett og aggregat.  



Status 
 

• Institusjons kjøkken: Kjøkkenet er nedvasket, mattilsynet har 
godkjent bruken av kjøkkenet. Kjøkkenet har eget 
ventilasjonsanlegg, dette var ikke i drift da brannen pågikk.    

• Asbest: Det er  gjennomført materialprøver, og 
avtrykks/støvprøver: 

• Materialprøvene: Her ble det påvist asbest i prøvene. 

• Avtrykks/støvprøver: I disse prøvene er det ikke registrert 
asbest. 

• Brannsted: Her er arnestedet sanert, det er gjort tiltak med å 
lukke bygget, tak og vegger er tettet. 

• Det er etablert skille mellom skadet del og del som ikke er 
direkte berørt. 



Høst 

Dialog med forsikringsselskap 

- Takst som gir oss en oversikt over Konsekvenser av brann og slukking 
( miljø, bygg, sikkerhet) 

 

- ROS – nordre del – mulig å ta i bruk deler av Sel Sjukeheim? 

 

- Fremtid for Sel Sjukeheim – når oversikt over skadeomfang og 
konsekvenser er kartlagt – politisk behandling 

-   

- Planlegge videre drift. Dagens drift forlenges ut året, men det 
tilstrebes at flere kan få bo i Sel. Dette kan gå utover totalkapasitet på 
institusjon. Det vil i så fall settes inn kompenserende tiltak i 
hjemmetjenesten. Personell vurderes styrket for å kompensere for økt 
belastning både inne på institusjon og i hjemmetjenesten. 

 

- Planlegge mer langsiktig drift 

 


