TV/data
Har vi på stuene. Antenneuttak finnes på alle rom dersom du ønsker
å ha ditt eget TV.
Det er også mulighet til trådløst nettverk i avdelingen.
Ev. egen mobil telefon (Doro)
Privattøy:
Tøyet må være merket.
Navnelapper kan bestilles av institusjon ved innkomst. Faktura betales av
beboeren.
Tøyet må merkes av deg eller din familie.
Klærne må tåle tørketrommel. (Ulltøy blir ikke tatt i tørketrommel.)
Ønskelig at man har slitesterkt og romslig tøy. Tøy som blir ødelagt ved
bruk/slitasje, kan dessverre ikke erstattes av avdelingen.
Fødselsdager:
Markeres sammen med de andre beboere kl. 11.30. Vi spanderer
bløtkake.
Andre tilbud:
• Frisør i 1.etg
• Fotpleie i 1.etg. (dette blir ikke gjort i avd. av medisinske årsaker)
Du kan bestille time ved henvendelse til personalet eller direkte til
behandler. Du betaler selv for behandlingen. Deponere penger i safen hos
konsulent i 1.etg. eller til personalet i avdelingen

Røyking:
Dersom du røyker, kan dette foregå ute. Er ikke tillatt inne på huset.

Kontaktbok:
Ligger på alle rom. Her kan man ved behov gi hverandre skriftlige
beskjeder. Fra pårørende til personalet eller motsatt

Lommepenger: Må du selv sørge for at du har til en hver tid.
Oppbevaring av små beløp på rommet (anbefales ikke over kr. 200,-)
Ønsker du å oppbevare mer penger, kan vi være behjelpelig med å
deponere det for deg hos kontorfullmektig. Personalet kan ikke ta ansvar
for penger som ikke er innelåst. Husk da å få kvittering.
Aviser/blader, blomster, kioskvarer, bingo etc. må du dekke selv.
Forsikringer:
Smykker og verdisaker, tas med på eget ansvar. Det er mulig å tegne
egen forsikring hvis man bruker høreapparat.
For at hverdagen skal fungere for alle er det viktig med faste
måltider, men dersom du ønsker måltidene til andre tider, er det
mulighet for det.
Måltider:
•
•
•
•
•

Kl. 09.30
Kl.11.30
Kl.13.00
Kl.16.30
Kl.20.00

Frokost
Frukt og drikke
Lunsj
Middag + kaffe
Kveldsmat

Det er mulig for pårørende å kjøpe middag her, men den må bestilles på
forhånd.
Egne satser på enkeltmåltid.
Besøkstider:
Vi ønsker at både beboere og pårørende skal oppleve trygghet hos oss.
Derfor håper vi på god kommunikasjon og godt samarbeid.
• Besøkstiden er mellom kl. 11.00 og kl. 20.00
• Beboerne hviler fra ca.kl.13.30 – kl.16.00. og de fleste ønsker å
legge seg tidlig på kvelden.
• I spesielle situasjoner kan besøkstiden endres etter avtale.
• Hoveddøren låses hverdager ca.kl.15.30 og i helger er det låst
hele døgnet. Ringeklokken står til venstre for hoveddøren.
Spør gjerne dersom det er noe du lurer på eller vi kan hjelpe til med.
Taushetsplikt har alle fast ansatte og vikarer ved institusjonen.

SERVICETILBUD

BEHANDLINGSTILTAK
Tilsynslege:
Tilsynslegen x 1 i uken. Ønsker du å prate med legen kan du avtale
dette på forhånd med din primærkontakt.
Også dine nærmeste pårørende kan be om samtale med legen.

Aktivitet:
Hver formiddag kl.11.00 har vi en eller annen form for felles aktivitet i
avdelingen.

Ergoterapi: Vi tar kontakt med ergoterapeut dersom du har behov.
Tannhelsetjenesten: Det er gratis tannbehandling. Ved behov tar
vi kontakt for deg med tannpleier / tannlege. De kommer også hit en
gang pr. måned.
Timer hos spesialisthelsetjenesten/tannlege, er det ønskelig at
pårørende selv følger. Hvis pårørende ikke har mulighet, bruker vi
frivillighetssentralen.
Beboerrom:
Det informeres om at det rommet som tildeles den dagen du flytter inn,
må påberegnes at dette kan endres.
Vi må ha mulighetene til å bytte rom av ulike årsaker.

Kantine:
Åpningstid: mandag – torsdag 09.30-12.30.
Smørbrød, salat og vafler.
Onsdager serveres det varm mat.

Mandager:
Kaffe og bingo dagsentret kl.11.00
Menighetspleien:
Første tirsdag i mnd, det serveres kaffe og kaker. Blir hengt opp egne
plakater om det er på somatisk avd. eller Løvenstad toppen
Musikkterapi:
Annenhver uke kl.11:00
Branninstruks:
Vi er direkte knyttet til brannvesenet. Forhold dere i ro ved brannalarm,
til annen beskjed ev er gitt.
Er det noen som har lyst eller kjenner noen, som ønsker å være
besøksvenn, ta kontakt med oss i avdelingen.

Se ellers på oppslagstavla etter informasjon om
annen underholdning.

M

Nyttige telefonnummer :

Husøkonom :

917 44 573 / 458 79 795

Somatisk avd. 2.etg
Fløy A
459 72 596
Føy B
459 72 718
Fløy C
481 67 633
Sykepleier som. avd: 459 71 765 ønskelig etter. Kl.12.00
Håper du vil trives hos oss Velkommen skal du være!
Hilsen fra personalet

Velkommen til oss!
Informasjon til deg som beboer eller pårørende ved
Enhet for Løvenstadtunet, somatisk avdeling 2.etg
Rælingen kommune.
Med denne lille brosjyren ønsker vi å informere litt om
somatisk avdeling 2. etg.
Vår visjon er :
Med åpne armer og hjertet i sentrum.

