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• Et ressurssenter for rehabilitering, og for personer med 
demenssykdom

• Et aktivt og levende møtepunkt i Lier kommune

• Et senter for utvikling og helsefremming for alle 
aldersgrupper

• Et godt sted å leve for personer med ulik grad av 
demenssykdom 

FOSSHAGEN
-et levende og åpent hus
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FOSSHAGEN
-et levende og åpent hus

• Ferdigstilt mai 2016
• Arkitekter: Reiulf Ramstad Arkitekter og Solem arkitektur
• Bygget av Veidekke
• Bream-Nor sertifisert
• Ca 9500 kv m2
• 60 rom med eget bad
• 1 pårørenderom med eget bad
• 3 dagsentre
• Fantastiske rehabiliteringsfasiliteter ute og inne med sal, trenings og behandlingsrom
• Et flott uteområde som stimulerer til aktivitet og kontakt med naturen
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FOSSHAGEN
-et levende og åpent hus

• Rehabilitering- og korttidsavdeling med 12 døgnplasser
• Dagrehabilitering
• Ressursavdeling med 16 døgnplasser for personer med demens
• Langtidsavdeling med 16 døgnplasser for personer med demens
• 16 boliger for personer med demens
• Dagsenter for 30 personer med demens
• Friskliv
• Forebyggende sykepleierteam
• Demenskoordinator 
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Fokusområder

• Aktivitet 

• Brukermedvirkning

• Velferdsteknologi 

• Utvikling og kompetansedeling

• Arbeidsglede for ansatte
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Kunst på Fosshagen

• Kunstprosjektene på Fosshagen skal medvirke til å fremme det friske 
fremfor det syke og gi gode sanseopplevelser. 

• Kunsten skal være noe som virker livgivende, stimulerende og 
oppløftende.

• Hovedutsmykningen i Vestibylen er laget av Mona Orstad Hansen. Hun har 
malt og risset verket dirkete på veggen og er opptatt av den maleriske 
gesten, konsentrasjon, rytme og tilstedeværelse.

• I dagligstuene på de ulike avdelingene har kunstnerne Petter Hepsø, 
Catrine Thorstensen, Christine Hoem og Astrid Nondal stått for 
utsmykningen som til sammen gir en mangfoldig og variert opplevelse av 
kunst både i utrykk og materiale.
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Fosshagen 

Fossveien 29

3400 Lier

Tlf: 32 25 59 00

E-post:

fosshagen@lier.kommune.no
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