
Velkommen til 

Ekornsvingen Sykehjem 

 

Informasjon til deg som ny beboer og dine pårørende. 

Alle som har sin arbeidsplass på sykehjemmet ønsker å gjøre sitt 

beste for at du skal finne deg til rette. 

Denne informasjonen har til hensikt å gi deg og dine pårørende 

svar på en del spørsmål, og legge til rette for et best mulig 

samarbeid mellom deg og oss. 

Vi kan ikke erstatte ditt hjem, men vi vil gjøre hva vi kan for at 

du skal få den behandling og den omsorg som oppholdet her på 

sykehjemmet krever. 

OM SYKEHJEMMET 

Ekornsvingen sykehjem eies og drives av Alta Kommune, og ble 

åpnet i 1995. Sykehjemmet ligger fredelig til i Alta Sentrum. 

Det er tre avdelinger på Ekornsvingen sykehjem: 

Komsatoppen – 8 plasser 

Konglestua – 8 plasser 

Sandfallet – 6 plasser (korttidsavdeling) 

MÅLSETTING 

Vi ønsker at Ekornsvingen sykehjem skal være et sykehjem der 

trygghet og trivsel for beboere og personalet skal stå i sentrum. 

Det betyr at vi vil arbeide for at Ekornsvingen sykehjem blir et 

best mulig hjem for beboerne, at vi har høy kvalitet på våre 

pleie -og omsorgstilbud, og at personalet kan oppleve 

sykehjemmet som en interessant og god arbeidsplass. 

Alle ved Ekornsvingen sykehjem skal behandles med respekt og 

omtanke. 



INNLEGGELSE 

Alle innleggelser skjer i samarbeid med omsorgsavdelingen i 

Alta kommune. 

PERSONALET 

Hver avdeling har fast personale knyttet til seg. 

Avdelingsleder er sykepleier og har sykepleiefaglig bakgrunn. 

Det er sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere / 

helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere som står for den daglige 

pleie og omsorg, men vi har også noe ufaglært personale, som 

jobber sammen med fast ansatte spesielt i ferier, høytider og ved 

sykdom. 

Sykepleier har det overordnede sykepleiefaglige ansvaret på 

avdelingen. 

PRIMÆR-/SEKUNDÆRKONTAKT 

Når du kommer til sykehjemmet vil du få tildelt primær-

/sekundærkontakt som vil være dine kontaktpersoner. 

Primærkontakten har ansvaret for å etablere et 

samarbeidsforhold til beboer og pårørende. 

Primærkontakten er spesielt ansvarlig for å gi informasjon av 

generell og spesiell karakter. 

Han/hun avtaler praktiske ting angående penger/ innkjøp av 

klær/ fotpleie/ frisør mm. 

Sekundærkontakten er stedfortreder om primærkontakten ikke 

er tilstede. 

Avdelingen har kun anledning til å kontakte og utveksle 

informasjon med nærmeste pårørende, jmf. pasient- og 

brukerrettighetsloven. 

Den nærmeste pårørende må eventuelt selv informere videre til 

de andre pårørende. 

Samarbeid og god kontakt er viktig for å skape en verdifull og 



trivelig hverdag for alle parter. 

Pårørende er velkomne til å kontakte andre ansatte eller leder 

ved behov, eller hvis primær-/sekundærkontakt ikke er tilstede. 

RESEPSJON 

Sykehjemmet har ikke resepsjonsvakt. 

På hverdager henvender man seg til leder på kontoret ved 

inngang. Utenom kontortid, gå til en av avdelinger, eller ring på 

ringeklokken. 

Om ytterdøren er låst benytter man ringeklokken ved siden av 

hovedinngangen. På mellomdøren er det kodelås. Kode 2008 

Det hender at personalet er opptatt, og at det kan ta litt tid før 

døren blir åpnet. Vi ber om forståelse for dette. 

MÅLTIDER 

Frokost: fra kl 08:30, når pasientene står opp. 

Middag: kl 13:00 

Kveldsmat: fra kl 18:00 

Senkvelds/nattmat: Individuelt. 

I tillegg serveres formiddagskaffe rundt kl 11:00 

og ettermiddagskaffe rundt kl 16:00. 

Vi ser på måltidene som en god anledning for fellesskap og 

hygge. Hver avdeling har sitt eget kjøkken med spiseplass. 

Måltidene kan derfor tilpasses det tidspunktet som passer best 

for den enkelte beboer. 

Du kan velge om du vil spise på kjøkkenet sammen med de 

andre beboerne, eller på ditt eget rom. 

 

 

 



AKTIVITET 

Mandag: 

Trimdag. Annenhver mandag har vi besøk av besøkstjenesten 

Røde Kors. De bytter mellom avdelingene Konglestua / 

Komsatoppen annenhver gang. 

Legevisitt. 

Tirsdag: 

Utedag. 

Dra på kafè, dra på handletur, ut på tur, besøksturer etc. 

Onsdag: 

Bingodag/spilledag (ludo, kinasjekk, yatzy etc.) 

Torsdag: 

Andakt. Vi har liste på avdelingene over hvilke datoer det er 

andakt. 

Fredag: 

Fredagskos for beboere og personalet. 

BESØK 

Vi håper familien og vennene dine vil komme ofte på besøk. 

Besøkende er velkomne når de selv måtte ønske. 

Ønsker dere å være i det felles oppholdsrommet må dere ta 

hensyn til de andre beboerne. 

Sykehjemmet har egen besøksstue som kan benyttes ved mange 

besøkende, og ved f.eks bursdagsfeiring. 

Pårørende må gjerne ta med seg beboer hjem på besøk, ut på 

tur, kafe, kirke osv. 

Vi har et overnattingsrom for pårørende som kan benyttes etter 

avtale med sykehjemmet. 

 



MØBLERING 

Rommet er kombinert stue / soverom, samt eget bad i tillegg. 

Rommet er møblert med seng, nattbord og garderobeskap. 

Enkelte rom har i tillegg hvilestol m/skammel, besøksstol og et 

lite bord. 

Møblering utover dette må du sørge for selv, men det bør være 

plass til eventuelle hjelpemidler, og til at personalet får utføre 

arbeidet sitt. 

Du kan også bytte ut noen av sykehjemmets møbler/gardiner 

med dine egne. Gjerne ta med personlige ting som bilder, 

sengeteppe, bøker, radio, eller andre ting du er glad i som kan 

bidra til og sette ditt preg på rommet. 

Matter/gulvtepper er ikke tillatt på grunn av fare for fall og av 

hygieniske årsaker. 

Rommet er ditt private område. 

TELEFON / TV 

Beboerne kan selv bestille å få installert telefon på rommet, 

utgiftene til installasjon og bruk dekkes av beboer. 

Det er TV på fellesstuene. Beboerne kan ha egen TV på rommet. 

RØYKEROM 

Beboere som røyker kan benytte røykerom ved avdeling 

Konglestua. 

KLÆR 

Beboernes klær blir sendt til Rens & Vask. 

Private klær må merkes. Vi er svært takknemlige om pårørende 

er behjelpelig med dette. Utstyr til merking finnes på avdelingen, 

og avdelingen bestiller navnelapper. 

Sengetøy, håndklær, vaskekluter etc. holdes av sykehjemmet. 

Av hygieniske årsaker det ikke ønskelig med tøy som ikke kan 

vaskes i maskin. 



TOALETTSAKER 

Sykehjemmet holder såpe, shampoo, tannkrem etc. 

Dersom du ønsker andre typer/merker enn det sykehjemmet 

kjøper inn, må du kjøpe dette selv. 

Dersom du trenger kremer og salver av medisinske årsaker 

dekker sykehjemmet dette, men annen kosmetikk for egen 

velvære må du kjøpe selv. 

FRISØR 

Frisør kan bestilles hit om det er flere beboere som 

ønsker/trenger klipp. 

Pårørende kan også følge beboer om annen frisør vil benyttes. 

Dette er en tjeneste som beboerne må betale selv. 

FOTPLEIER 

Fotpleier kan bestilles hit om det er flere beboere som 

ønsker/trenger fotpleie. 

Om beboerne trenger fotterapeut må time bestilles ved 

Vertshuset. 

Dette er tjenester som beboerne må betale selv. 

FØDSELSDAGER 

Vi serverer 1 bløtkake når beboerne som har fast plass har 

fødselsdag. Skal det holdes et større selskap må flere kaker 

medbringes. 

Ved mange besøkende ønskes det at besøksstue benyttes. 

LEGETJENESTE 

Sykehjemmet har egen tilsynslege som kommer hver uke. 

Legen har det medisinskfaglige ansvaret for beboerne på 

sykehjemmet. Trenger beboerne legetilsyn på andre tidspunkt 

kontaktes legevakten som kommer til sykehjemmet, eller de blir 

kjørt til legevakt. 

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. 

TANNHELSE 

En gang i året kommer tannpleier hit til sykehjemmet for å 

sjekke tannhelsen på alle beboere med fast plass. Beboerne blir 

innkalt til tannlege/tannpleier ved distriktstannklinikken i Alta 

om de trenger ekstra oppfølging. 

Hver avdeling har tannkontakter som samarbeider med 

tannpleier om individuelle tilpassede rutiner for beboerne. 

Beboere som må til tannklinikk følges av personalet, eller 

pårørende hvis mulig. 

Utgifter til transport dekkes av sykehjemmet. 

Beboere som har fast plass har rett på gratis tannbehandling. 

Ønsker du å benytte privat tannlege må du betale det selv. 

ERGOTERAPEUT/FYSIOTERAPEUT 

Får du behov for tilpasning av hjelpemidler eller fysioterapi kan 

sykehjemmet sende henvisning til ergoterapeut eller 

fysioterapeut. 

Enkelte hjelpemidler dekkes ikke av beboere som bor i 

institusjon. Som f.eks lenestol m/løftefunksjon. 

ØKONOMI 

Sykehjemmet har en kontantkasse, såkalt lommepengekasse. 

Denne er låst, og kun leder og sykepleiere har tilgang. 

Beboer / pårørende må sørge for at det er penger tilgjengelig i 

kassen. 

Dette for å dekke utgifter til frisør, fotpleier og eventuelt annet 

som beboeren trenger. 

Det blir ført regnskap over hva pengene blir benyttet til. 



VERDISAKER 

Ekornsvingen Sykehjem ser helst at verdifulle smykker, sølvtøy, 

malerier, bunader, pelser etc. ikke medbringes. 

Sykehjemmet kan ikke ta ansvar for kontanter eller private 

verdigjenstander som oppbevares på rommet, og beboerne har 

sine kontanter og verdigjenstander på eget ansvar. 

MEDISINER 

Sykehjemmet er ansvarlig for medisinbeholdning. 

Det er ikke tillatt med egen «privat» beholdning inne på rommet 

på grunn av faren for feil-/overmedisinering. 

VAKSINERING 

Når helsemyndighetene anbefaler at det skal gis vaksine, f.eks 

influensavaksine, organiserer sykehjemmet dette. 

Dersom beboeren ikke ønsker vaksine, må beboeren eller 

nærmeste pårørende gi beskjed. 

PARKERING 

Ved hovedinngangen og på baksiden av sykehjemmet er det 

gratis parkering for besøkende. 

Biler må parkeres på parkeringsplassen, og ikke foran 

hovedinngangen. 

Det er viktig å ta hensyn til dette fordi det alltid må være god 

plass for spesiell persontransport (rullestolbrukere), ambulanse, 

brannbil osv. 

GAVER 

Personalet har ikke anledning til å motta personlige gaver fra 

pasienter / pårørende. 

Dersom du ønsker å gi en påskjønnelse for godt utført arbeid må 

det skje til en hel gruppe av ansatte, eventuelt til hele 

avdelingen. 



BYTTING AV ROM INTERNT I SYKEHJEM 

Bytting av rom og avdeling kan forekomme. 

Det skal ligge faglige vurderinger til grunn for flyttingen. 

TAUSHETSPLIKT 

Alle ansatte ved sykehjemmet må underskrive taushetsløfte 

angående det en får vite om beboere og deres familier. 

Brudd på taushetsløftet rammes av straffeloven og 

helsepersonelloven. 

KLAGE 

Hensikten med håndtering av klager er først og fremst å kunne 

tilpasse og utvikle tjenesten i tråd med beboernes ønsker og 

behov. 

Dersom det er forhold ved sykehjemmet du finner 

kritikkverdige, kan du klage. 

Klagen sendes til virksomhetsleder sykehjem i omsorgsavdelingen 

v/ Johanna Isaksen. 

Klager som er av en slik art at den berører grunnleggende 

forhold i tjenesten må avklares og varsles videre til ansvarlig 

myndighet som er kommunalleder i helse og sosial v/ John 

Helland. 

 

 

 

 

 

 



KONTAKTINFORMASJON 

Telefon 784 46070 

Vakttelefon 784 46073 

Avd. Sandfallet 784 46076 

FAX 784 46071 

 

Postadresse: 

Ekornsvingen Sykehjem 

Ekornsvingen 17 

9510 ALTA 

Besøksadresse: 

Ekornsvingen 17 

Mailadresse leder: iegt@alta.kommune.no 


