
Oppdatert 20.3.2020 

Velkommen til Altagårdshagen  
Avlastning-/korttidsopphold  
Avdelingen er en avlastning-/korttidsavdeling for personer med demens. 

Vi har 8 rom på avdelingen og bad på alle rom. 

Det må påregnes opphold i dobbeltrom – kun unntaksvis kan enerom være til 
disposisjon. 

Vi har ukentlig aktiviteter på huset, og om sommeren er vi mye ute. Vi har en 
grillstue som vi bruker aktivt.  
Dagsenteret ligger i 1.etg hvor det er mulig å være med på aktiviteter. 

Alle måltider skjer på avdelingen 

Kl. 09.00 Frokost  
Kl 12.00 Lunsj 
kl. 15.30 Middag  
kl. 19.00 Kvelds  

Lørdager spiser vi grøt kl 13.00, og så lager vi noe god «helgemat»  
ca kl 18.00. 

Pårørende er hjertelig velkommen til å komme på besøk på avdelingen,  
men husk at det er viktig for beboerne å ha ro rundt seg. Blir det mye  
støy i avdelingen kan pasientene ofte bli svært urolige. Vi ber om, og håper om 
forståelse for dette. Man kan da trekke seg inn på rommet til pasienten, 
eventuelt dra ut med pasienten om dette er ønskelig. 

Vi ønsker at du har med? 

• Alt av medisiner og medisinsk utstyr for den tiden han/hun skal være på 
avdelingen. Medisinsk utstyr kan være f.eks. pariapparat, bandasjer osv. 

• Alt av inkontinensutstyr, dvs. bleier, bind, stomiutstyr, kateterutstyr o.l. 
• Toalettsaker. 

Ellers er det et ønske fra oss at alt tøy til pasienten er merket med navn.  



Oppdatert 20.3.2020 

Vi har mulighet for å vaske alt pasienttøy på avdelingen om dette er ønskelig. 
Noen pårørende ønsker å vaske dette selv hjemme. Du kan avtale dette 
nærmere med avdelingen. 

Når det gjelder verdisaker så tar ikke sykehjemmet ansvar for dette, men det er 
fint om pasienten får med seg lommepenger da vi ofte er ute på tur.  
Dette kan leveres til sykepleier for oppbevaring. 

Vi håper at dere blir fornøyd med oppholdet! 

 


