
Velkommen til Kåfjord sykehjem 
 
Målsetting for Kåfjord sykehjem 
Kåfjord Sykehjem skal være et hjem for beboerne. Dette innebærer blant annet å skape et 
hjemmekoselig miljø der beboeren kan bruke sine ressurser i forhold til dagligdagse gjøremål. 
Vi skal ha fokus på den enkelte beboer for å sikre individuell pleie og omsorg slik at den 
enkelte kan opprettholde/forbedre sitt funksjonsnivå. 
Vi ønsker å utvide aktivitetstilbudet til beboerne i takt med tiden for å tilby opplevelser i 
hverdagen til den enkelte beboer.  
 
Sykehjemmet har to somatiske avdelinger med 6 enkeltrom og 1 dobbeltrom. Hvert rom har 
eget bad og toalett. I tillegg finnes velværom med badekar, rom med massasjestol og 
hobbyrom. Det er to terrasser og flere fine uteplasser bl.a  ved grillstua som er i bruk både 
sommer og vinter. 
Sykehjemmets minibuss brukes til å kjøre beboerne til ulike aktiviteter som kulturelle 
tilstelninger, handling, kafèbesøk, frisør og fotpleie. Vårt kjøkken serverer tradisjonell 
hjemmelaget mat. 
 
Måltider 
Frokost serveres når pasientene står opp. Middag serveres kl.13:00, kaffe kl.16:30 og 
kveldsmat kl. 19:00. Ved behov er det også mulig å få mat utenom de faste måltidene. 
 
Besøk 
Beboerne kan fritt motta besøk. 
 
Parkering 
Ved hovedinngangen til sykehjemmet er det avgiftsfri parkering for besøkende. 
 
 
Møblering 
Rommene er møblert med seng, nattbord og garderobeskap. Beboerne kan ta med egne 
møbler i tillegg, men det bør være plass til eventuelle hjelpemidler og til at personalet får 
utføre sitt arbeid. Av hygiene- og sikkerhetsmessige grunner kan det ikke være tepper/matter 
på gulvet. 
 
Telefon/TV 
Det er TV på fellesstuene. Beboerne kan ha eget TV på rommet og må da ha avtale med Canal 
Digital. 
Beboerne kan selv bestille og få installert telefon på rommet, utgifter til installasjon og bruk 
dekkes av beboer. 
 
Verdisaker og kontanter 
Verdisaker og kontanter låses inn i safe. Det føres eget regnskap for kontanter. Sykehjemmet 
kan dessverre ikke ta ansvar for verdisaker og kontanter som oppbevares på rommet. 
 
Medisiner 
Sykehjemmet er ansvarlig for medisinbeholdning. Det er ikke tillatt med egen ”privat” 
beholdning inne på rommet på grunn av faren for feil-/overmedisinering. 
 



 
Vask og merking av klær  
Sykehjemmet har eget vaskeri. Klærne må merkes og kunne vaskes i maskin. 
 
Frisør 
Sykehjemmet har ikke egen frisør, men personalet ordner time og følger beboere til frisør når 
det er behov for det. Pårørende kan også følge beboer hvis mulig. For beboere som ikke er i 
stand til å dra ut kan det gjøres avtale om at frisør kommer til sykehjemmet.  
 
Fotpleie 
Det finnes fotpleier ved Vertshuset eldresenter. Personalet er behjelpelig med timebestilling 
og kan være følge ved behov. Utgifter til fotpleie må beboerne betale selv. 
 
Tannbehandling 
Sykehjemmet er tilknyttet den offentlige tannhelsetjenesten som utfører årlig kontroll av alle 
beboere. Kontroll og behandling er gratis for pasienter i langtidsplass. Beboere som må til 
tannklinikk følges av personalet, eller pårørende hvis mulig. Utgifter til transport dekkes av 
sykehjemmet. 
 
Lege 
Sykehjemslege har visitt en gang pr. uke. Pårørende som ønsker å snakke med legen kan gi 
beskjed om dette til personalet på den enkelte avdeling. Vi kan da avtale et pårørendemøte 
med legen der aktuelle problemstillinger kan tas opp. 
 
Organisering av pleien - Primær-/sekundærkontakt 
Beboere har primær- og sekundærkontakter. Disse har hovedansvar for oppfølging av 
beboeren og tar kontakt med nærmeste pårørende ved behov. Pårørende er velkomne til å 
kontakte andre ansatte eller leder ved behov eller hvis primær-/sekundærkontakt ikke er 
tilstede. 
 


