2017
MED OMSORG FOR BARN OG UNGE MED SÆRSKILTE BEHOV

- DIN DAG PÅ DIN MÅTE
- AKTIV AVLASTNING
VERDIGRUNNLAG
TRIVSEL
Gjennom brukermedvirkning, forutsigbarhet
og engasjement.
TRYGGHET
Gjennom høy real- og formalkompetanse,
og gode internkontrollrutiner.
TILLIT
Gjennom ærlighet, åpenhet og lydhørhet.

AVTALEPART
Vår avtalepart er Bergen Kommune.
VISJON
DIN DAG PÅ DIN MÅTE
Avlastningstilbudet skal være tilpasset den
enkelte.
AKTIV AVLASTNING
Aktiviteter inne og ute skal være en viktig
del av oppholdet.
Et aktivt tilbud hos oss skal også være
avlastende for familien når tjenestemottaker
er hjemme.

VIRKSOMHETSOMRÅDE
N.K.S. Fayehagen eies av Bergen Sanitetsforening og er en spesialavlastningsbolig for
familier med mutifunksjonshemmede barn
og unge bosatt i Bergen. N.K.S. Fayehagen
skal, i samsvar med Sanitetskvinnenes
målsetting, gi omsorg til barn og unge med
særskilte behov, i vårt nærmiljø.

MÅL

N.K.S. Fayehagen skal være en
forlengelse av hjemmet.
Avlastningstilbudet skal være tilrettelagt,
basert på egne behov og ønsker.
Individuelt tilpassede aktiviteter skal være
en viktig del av tilbudet.
Tjenesten skal være kvalitetssikret.
Vi skal bistå den enkelte familie med råd
og veiledning om ønskelig.

DRIFTSSTYRET VED N.K.S. FAYEHAGEN 2017
Anne Stinessen, styreleder, Bergen Sanitetsforening.
Siri Lund, nestleder, Bergen Sanitetsforening.
Gro Strand-Haatuft, styremedlem, Bergen Sanitetsforening.
Heidi Kildedal, styremedlem, Bergen Sanitetsforening.
Truls Konow, styremedlem, foreldrerepresentant.
Catherine Krossøy, styremedlem, personalrepresentant.
Eli Karin Paasche, vararepresentant, Bergen Sanitetsforening.

BRUKERGRUPPE
Brukernes funksjonshemminger er varierte og for noen
svært sammensatte.
I tillegg til utviklingshemming forekommer også bl.a.
cerebral parese, epilepsi, manglende eller redusert syn
og hørsel i tillegg til somatiske følgetilstander.
N.K.S. Fayehagen er etablert som en spesialavlastningsbolig
med kompetanse til å gi denne brukergruppen et best mulig
avlastningstilbud.

OMFANG 31.12.2017
Vår brukergruppe er multifunksjonshemmede personer fra fylte 12 år. De er alle hjemmeboende.
N.K.S. Fayehagen har 7 plasser, i tillegg gir vi tilbud om 60 døgn akuttavlastning.
Plassene deles nå av 23 personer. Behovet for avlastning varierer i den enkelte familie.
Gjennomsnittet for 2017 var 55 døgn pr. halvår Gjennomsnittsalderen på våre brukere er 25 år.
Det er bare 4 av 23 brukere under 20 år. Totaltilbud pr. år er 2510 døgn.
ORGANISERING AV TILBUDET
Brukergruppen er delt i tre primærgrupper med 6-8 personer i hver gruppe. Gruppene er ledet
av miljøterapeut.
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INN OG UTSKRIVNINGER
I 2017 hadde vi 1 innskrivning.
YRKESGRUPPER
Vernepleiere
Barnevernspedagog

Hjelpepleiere
Førskolelærere

Barne- og ungdomsarbeidere
Omsorgsarbeidere

Kokk

ANSATTE
Vi startet ny turnus 2017 hvor målsettingen var å
redusere uønsket deltid. Det medførte at vi nå har:

10 stillinger 100 %
4
«
80 %
3
«
70 %
3
«
50 % natt
18
«
20 % for helgeavløsere som alle er
			
studenter ved siden av.

Alle fagstillingene unntatt 0,8 stilling, var besatt av
fagpersoner ved utgangen av 2017.
Denne stillingen var besatt av person som arbeider
for å ta fagprøve som helsefagarbeider.

Pr. 31.12.2017 hadde vi ingen
med ufrivillig deltid.
Ved utgangen av 2017 hadde vi
følgende stillinger:
Daglig leder: 1,0
Miljøterapeuter: 5,0
Kokk: 1,0
Miljøarbeidere: 9,5
Assistenter: 4,5
Totalt 21 stillinger
fordelt på 41 personer.

SYKEFRAVÆR OG TURNOVER
Vi har også i år en svært stabil personalgruppe. Sykefraværet i 2017 var totalt 9,1 %. Av dette var:
6,0 % langtidssykemeldt fravær.
1,3 % sykemeldt fravær.
1,8 % egenmeldt fravær.

N.K.S. Fayehagen har avtale med
trygdeetaten om Inkluderende Arbeidsliv. (I.A.)
BEGYNT

SLUTTET
5 helgeavløsere i til sammen 100 % stilling.

5

helgeavløsere i til sammen 100 % stilling.

PERMISJONER
1
1
1

Miljøterapeut:
Miljøarbeider:
Assistent helg:

80% stilling.
50% stilling (omsorgspermisjon).
10% stilling (omsorgspermisjon).

KURS OG OPPLÆRING
Planleggingsdager på Solstrand Hotell, Os, 30.10.17 – 01.11.17

I perioden stengte vi huset i to døgn og reiste med alle faste ansatte til Solstrand Hotell.
Første dagen etter lunsj var tema etikk. Det ble arbeidet med etiske refleksjoner.
Andre dagen arbeidet vi med ny veileder til ”Lov om kommunale helse og omsorgstjenester §9”
og ”Pasientrettighetsloven §4”. Siste dagen gikk vi gjennom årsplanene for 2018.
Brannvernkurs i regi av Bergen Brannvesen 15.06.2017
11 personer deltok. Det er avholdt fire evakueringsøvelser i 2017.
Oppdateringskurs for vernepleiere i medikamenthåndtering i regi av Bergen Kommune.
3 personer deltok.
4 timers kurs i medikamenthåndtering i regi av Bergen Kommune.
2 personer deltok.
To kurs i hjemmerespiratorbehandling i regi av Haukeland Universitetssykehus.
10 personer deltok.
To fagdager i regi av Bergen Kommune.
10 personer deltok.
PRAKSIS OG VIDEREUTDANNING.
Også i 2017 hadde vi studenter i praksis både fra vernepleierutdanningen ved Høgskulen på
Vestlandet og elever fra Sotra Videregåande skule.
En ansatt gjennomførte andre og tredje semester i fireårig videreutdanning i Vernepleie.
Studiene kombineres med jobb og er i samarbeid med Bergen Kommune.

BYGG OG ANLEGG
I 2017 ble dørkarmer og vinduer i bakgang skiftet. Alle vinduene
i hovedtrappen fikk isolerglass. Bygget ble utvendig vedlikeholdt
med tetting av sprekker før fasaden ble malt.
Taket ble kontrollert, alle ventiler ble skiftet og feil på beslag og
takstein ble rettet. Sansehagen er i god stand og ga også dette
året masse plommer og bær som er syltet og saftet.
INVENTAR OG UTSTYR
En stellebenk er kjøpt inn. Industritørketrommelen er skiftet.
En sofa er skiftet.
ARBEIDSMILJØ OG SIKKERHET
Det er avholdt tre møter i HMS/IK-gruppen som består av en representant fra bedriftshelsetjenesten, verneombud, tillitsvalgte og ledelse.
I tillegg til egenkontroller er det foretatt årlige kontroller av heis, senger og personløftere.
Årlig driftsoppfølging fra Bergen kommune er gjennomført.
Arbeidsmiljøet anses for godt.
GAVER
Vi mottok i 2017 totalt kr. 55.000,- i gaver. Disse pengene er brukt og avsatt til formål for
tjenestemottakerne.
I tillegg til velferdstiltak benyttes disse pengene til finansiering av vår årlige sommerfest
som arrangeres i hagen i anledning Fayehagens dag. Gavepengene brukes også når vi
skal fornye leker og utstyr til aktivitetsrommet.
Vi er takknemlige for et hvert bidrag som kan være med på å skape trivsel og velferd på
N.K.S. Fayehagen.
ØKONOMI
Driftsresultatet 2017 var kr. 286.639,-.

RESULTATREGNSKAP
Driftsinntekter og
Driftskostnader

2017

2016

Overføringer
Gaver
Andre inntekter

19.225.578
55.000
41.551

18.410.598
40.000
40.674

Lønn
Avskrivninger
Forbruksvarer
Inventar og utstyr
Vedlikehold
Øvrige driftsutgifter
Avsetninger/avskrivninger

16.173.576
264.452
438.158
148.472
914.636
1.095.308
888

15.407.726
264.258
419.557
95.764
1.025.356
1.151.032
1.930

286.639

125.648

2017

2016

Annen renteinntekt

Annen renteskostnad
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter
Ekstraordinær inntekt
Resultat av ekstraordinære poster

22.226
410
5912
15.904
522.580
522.580

20.484

Årsoverskudd

825.123

140.365

2017

2016

Avsatt til annen egenkapital

825.123

140.365

Sum overføringer

825.123

140.365

Sum driftsinntekter:

Sum driftskostnader:
DRIFTSRESULTAT

Finansinntekter og finanskostnader

Overføringer

Vår institusjon er med i utviklingsselskapet N.K.S. Kløverinstitusjoner AS
som samler institusjoner og virksomheter under Kløvermerket for løsning
av felles oppgaver og utfordringer. Sammen står Kløverinstitusjonene
sterkere som avtalepart og samarbeidspartner overfor myndighetene.
N.K.S. Kløverinstitusjoner AS sin visjon er å være pådriver for kvalitet
og verdighet. N.K.S. Kløverinstitusjoner AS bidrar til fellesskap mellom
Kløverinstitusjonene, dannelse av nettverksgrupper, profesjonelle
forhandlinger med avtalepart, felles utviklingsprosjekter (serviceerklæringer, brukermedvirkning, strategisk planlegging) m.m.
Vilje til vekst og nytenkning står sentralt både for eiere og ansatte.
Gjennom N.K.S. Kløverinstitusjoner AS satser institusjoner og virksomheter under Kløvermerket på en mer målrettet, profesjonell og
effektiv hverdag for seg selv og de mange som er avhengige av dem.

19.322.129

19.035.490

18.491.272

18.365.624

14
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14.717
0
0

Welhavensgate 72
5006 Bergen

Tlf: 55302150
Fax: 55324175

E-post: nks.fayehagen@fayehagen.no
Internett: www.fayehagen.no

Anders Maanum, daglig leder

