
 
 
 
Velkommen til Elvebakken sykehjem 
 
Målsetting for Elvebakken sykehjem 
Elvebakken sykehjem har som mål å være et hjem for beboeren. Vi ønsker å skape et trygt og 
oversiktlig miljø der beboeren kan bevare mest mulig av sine ressurser og selvstendighet. 
Vi fokuserer også på å legge forholdene til rette for at beboeren kan opprettholde sin 
livskvalitet og identitet. 
 
De skjermede avdelingene ligger i første etasje med direkte utgang til tilrettelagt sansehage og 
følger med dette de nasjonale retningslinjer for demensomsorg. Hagen ligger skjermet til for 
trafikkstøy og har fiskedam, grillplass og drivhus.  
De somatiske avdelingene i 2.etasje har egne terasser. 
 
 
Måltider 
Frokost serveres når pasientene står opp. Middag serveres kl.13:30, kaffe kl.16:30 og 
kveldsmat kl. 18:30. Ved behov er det også mulig å få mat utenom de faste måltidene. 
 
 
Besøk 
Beboere kan fritt motta besøk. Mellom kl.13-16 er beboerne opptatt med middag og hvile. Det 
er derfor ønskelig at besøkende kommer utenom dette tidsrommet. Pårørende må gjerne ta 
beboer med seg hjem på besøk, på kafè, ut på tur, kirke etc. 
 
Parkering 
Besøkende henvises til vår avgiftsfrie parkeringsplass. Parkering utenfor hovedinngang er 
forbudt, kun tillatt ved rask av- og påstigning. Dette for å sikre fri ferdsel for evt. ambulanse. 
 
Møblering 
Rommene er møblert med seng, nattbord og garderobeskap. Beboerne kan ha private møbler 
inne på rommene sine, og gjerne bilder og annen pynt på veggene. Matter/tepper på gulvet er 
ikke tillatt pga faren for fall og av hygieniske årsaker. 
 
Telefon/TV 
Beboerne kan selv bestille og få installert telefon på rommet, utgiftene til installasjon og bruk 
dekkes av beboer. 
Det er TV på fellesstuene og i aktivitetsstuen i 2.etasje. Beboerne kan ha egen TV på rommet. 
 
Verdisaker og kontanter 
En mindre beholdning kontanter kan om ønskelig oppbevares innelåst av personalet. Det føres 
da eget regnskap for bruken av disse. Sykehjemmet kan ikke ta ansvar for kontanter eller 
andre verdisaker som oppbevares på rommet. 
 
Medisiner 
Sykehjemmet er ansvarlig for medisinbeholdning. Det er ikke tillatt med egen ”privat” 
beholdning inne på rommet pga faren for feil-/overmedisinering. 
 



Vask og merking av klær 
Privattøy vaskes ved sykehjemmet. Tøyet må være merket med beboers navn. Av hygieniske 
årsaker er det ikke ønskelig med tøy som ikke tåler maskinvask. 
 
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 
Beboere kan dra til fotpleier ved Vertshuset Eldresenter, eller det kan ordnes slik at fotpleier 
kommer til sykehjemmet for de som ikke er i stand til å dra ut. 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. 
 

 

 
 
 

 


