
FINSALHAGEN
Et åpent og aktivt hjem.
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Vår visjon:  
ET ÅPENT OG AKTIVT HJEM.

VELKOMMEN  
TIL FINSALHAGEN

Finsalhagen omsorgssenter er et botilbud 
for personer med demens og kognitiv svikt.  
Hovedmålet er å legge til rette for trygghet 
og selvstendighet. 
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Omsorgssenteret har 28 omsorgsleiligheter 
fordelt over to etasjer. Leilighetene består av et 
stort oppholdsrom inklusive kjøkken, soverom, 
entré og bad. I tillegg har omsorgssenteret 
14 sykehjemsrom i en etasje. Disse rommene 
består at et oppholdsrom som fungerer som 
stue/soverom, entré og bad. 

-

Omsorgsleilighetene og sykehjemsrommene 
har seng og nattbord og flammesikre gardiner 
som fast inventar.

-

I hver fløy av omsorgssenteret er det store, 
lyse fellesrom som inneholder stue, spise-
plass og kjøkken. Alle måltider serveres her. 
Alle plassene er bemannet med helseper-
sonell hele døgnet. Det er tilgang til felles 
hage og/eller terrasse i alle fløyer.

Tildeling av leilighet og sykehjemsplass skjer 
i et sentralt inntaksteam i Hamar kommune 
- etter søknad fra beboer. Plassene er sjelden 
et livsvarig tilbud. Flytting til et annet 
omsorgsnivå/sted må påregnes. Dette er en 
kontinuerlig faglig vurdering.

-

I omsorgsleilighetene får beboer et tjenest-
etilbud som hjemmesykepleie og praktisk 
bistand/ hjemmehjelp. Leilighetene leies ut, 
og det betales månedlig husleie. I tillegg til 
husleie, betales det hver måned for middag/ 
tørrmat/ lørdagskos.

-

I sykehjem betales det vederlag for opphold 
etter egne statlige satser.
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TØY
Det er eget vaskeri i Finsalhagen der tøyet til 
beboerne kan vaskes. 

Klær som sendes til vaskeriet, må være godt 
merket med navn, og dette er pårørende/ 
beboer sitt ansvar. Navnelapper kan bestilles 
på internett og personalet kan ved behov 
være behjelpelig med dette.

FRISØR/FOTPLEIER
Frisør og fotpleier har egne tilgjengelige 
lokaler inne på Finsalsenteret. Timebestilling 
gjøres av pårørende/beboer eller personalet. 

TANNLEGE/ LEGE
Beboerne i omsorgsleilighetene fortsetter 
med sin fastlegeordning, samt tannlegebe-
handling som tidligere.

Sykehjemsplassene har egen sykehjemslege 
og gratis tannlegetjeneste gjennom Fylkes-
kommunen.

MÅLTIDER
Frokost: ca klokka 09.00
Lunsj: ca klokka12.30
Middag:  ca klokka16.30
Kveldsmat: ca klokka 20.00

BESØK
Det er ingen spesielle besøkstider ved Finsal-
hagen, og alle beboere kan være med ut fra 
sine boenheter. Ved besøk kan gjerne beboer-
ens rom/ leilighet og kantine benyttes.
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Utgitt av Hamar kommune.
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