Velkommen til
Brønnøy sykehjem

Adresse: Skules vei 13, 8900 Brønnøysund
Personalet ved Brønnøy sykehjem ønsker deg
velkommen til oppholdet. Vi er stolte over å kunne
tilby opphold i nytt sykehjem med fine rom og
trivelige omgivelser.
Personalet er godt kvalifisert og har mange års
erfaring innenfor eldreomsorgen.
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Informasjon til nye brukere
Områdesjef:
Tove Karin Solli
tlf 75 01 26 02
Saksbehandler: Lill Marie Vollan
tlf 75 01 26 03
Økonomisk rådgiver: Kurt Henning Nybø tlf 75 01 26 04
Kjøkkensjef:
Gunnhild Johansen
tlf 75 01 26 93
Frivillighets koordinator felles med hjemmetjenesten:
Katarina H Strand
tlf 75 01 29 13
Brønnøy sykehjem er organisert i avdeling 1 (bogruppe 1 og 2),
avdeling 2 (bogruppe 3 og 4), avdeling 3 (bogruppe, 5,6 og 7).
Bogruppene har 8 og 9 pasienter. Sykehjemmet har
42 somatiske plasser og 16 plasser for aldersdemente.
Pasientrommene
Sykehjemmet har enerom med dusj og toalett. Det er uttak
for telefon og kabel-TV. Sykehjemmet har felles TV-lisens.
Det er en åpen spisekjøkken/stue-løsning og det er en liten
gjestestue på hver bogruppe.
Avdelingssykepleiere
Avdeling 1: Gøril Øyan Karlsen
Avdeling 2: Maria Bugten
Avdeling 3: Karina Lande
Telefon til bogruppene:
Bogruppe 1 – 75 01 26 10
Bogruppe 3 – 75 01 26 30
Bogruppe 5 – 75 01 26 50
Bogruppe 7 – 75 01 26 70

tlf
tlf
tlf

75 01 26 19
75 01 26 29
75 01 26 39

Bogruppe 2 – 75 01 26 20
Bogruppe 4 – 75 01 26 40
Bogruppe 6 – 75 01 26 60

Servicetilbud
Frisør (kostnad dekkes av beboer). Fotpleie.
Dagsenter. Tilbud om besøk av prest.
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Sosiale tilbud
Andakt 1 g pr mnd. Arrangement ved Røde Kors
Besøkstjeneste. Konserter. Besøk av skolebarn og
barnehager. Kor m m.

Helsefaglig tilbud
Sykehjemslege har kontordag 3 dgr i uken. Fysio/ergoterapi ihht henvisning. Tilsyn fra den offentlige
tannhelsetjenesten. Vaksiner.

Måltider
Alle kan få tilrettelagte måltider etter eget ønske.
Frokost ca kl. 09.00. Middag ca kl. 13.00. Kveldsmat
ca kl. 18.30. Formiddags- og ettermiddagskaffe.

Private eiendeler og klær
Medbringes etter behov og eget ønske. Klær bør være lettstelte
og tåle maskinvask (min 40 grader). Viktig: Sykehjemmet
kan ikke ta ansvar for klær med lavere vasketemperatur
(f eks ull).
Alle personlige eiendeler og klær må merkes. Dersom det
ønskes større gjenstander på rommet, må dette avtales på
forhånd. OBS! Gulvtepper/matter kan ikke tillates grunnet
fallskader og renhold. Er det ønske om å henge opp maleri
eller bilder, - vennligst ta kontakt med personalet.
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Lommepenger og verdisaker
Det kan være praktisk å ha litt kontanter til frisør m.m. Du er
selv ansvarlig for oppbevaring av penger/verdisaker. Spesielt
verdifulle gjenstander må beboer selv forsikre. Dersom det er
vanskelig å ivareta egen økonomi, kan det gis fullmakter eller
oppnevnes hjelpeverge, - ta evt kontakt med personalet.
Praktiske opplysninger
Sykehjemmet dekker pleie, legetilsyn, kost, medisiner,
medisinsk forbruksmateriell og nødvendige toalettartikler.
Det bes om at ”hovedpårørende” blir oppgitt så snart som
mulig. Nødvendig informasjon er navn, adresse, privat
telefon og evt mobil.
Sykehjemmet har fleksibel besøkstid og alle besøkende er
hjertelig velkommen til oss.
Transportutgifter for å besøke pårørende eller andre dekkes
ikke av sykehjemmet.
I hver bogruppe finnes en tavle med nyttig informasjon,
opplysning om arrangement, spesielle rutiner
ifm helligdager osv.
Ta gjerne kontakt dersom det er noe du lurer på. Personalet
er lydhøre for både kritikk og ros.
Det vises også til Forskrift for sykehjem og boform med
heldøgns omsorg og pleie, § 5-1: ”Beboer eller pårørende på
vegne av beboer kan klage til Fylkesmannen over
forhold vedr boformens drift som de finner urimelig.”
18.10.2016
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