VELKOMMEN TIL
AVDELING C1

Avdeling C1 er en langtidsavdeling tilrettelagt for personer
med demens og kognitiv svikt. Avdelingen har 18 plasser
fordelt på tre grupper med seks beboere på hver gruppe.
På hver gruppe er det fellesstue som inneholder sittegruppe,
spiseplass og kjøkken. Alle måltider serveres her. Fra
fellesstue er det utgang til stor hage med grusganger.
Sykehjemsrommene består av oppholdsrom som fungerer
som stue/soverom i tillegg til eget bad. Rommene har seng og
nattbord som fast inventar. Utover dette er det mulig å
møblere rommene med private eiendeler. Målet er å skape en
hjemlig og trygg atmosfære.
Tildeling av sykehjemsplass skjer i sentralt inntaksteam i
Hamar kommune – etter søknad fra pasient/pårørende.
Avdeling C1 er sjeldent et livsvarig tilbud. Flytting til et annet
omsorgsnivå/avdeling må påregnes Dette er en kontinuerlig
faglig vurdering. Flytting innad i avdelingen kan også
forekomme på grunn av individuelle behov.
I sykehjem betales det vederlag for opphold etter egne statlige
satser.

Finsalsenteret, Finsalveien 3, 2322 RIDABU

Telefon (administrasjon): 62 56 36 00
Telefon (direkte til avdeling C1): 99 27 96 18

TØY
Det er eget vaskeri på Finsalsenteret der tøyet til pasientene
blir vasket
Klær som sendes til vaskeriet må være godt merket med navn
og avdeling. Dette er pårørende sitt ansvar. Navnelapper kan
bestilles på internett og personalet kan ved behov være
behjelpelig med dette.

FRISØR OG FOTPLEIER
Frisør og fotpleier har lokaler i underetasjen på Finsalsenteret.
Timebestilling gjøres av pårørende eller personalet.
TANNLEGE/LEGE
Avdelingen har egen sykehjemslege og gratis
tannlegetjeneste gjennom Fylkeskommunen.
MÅLTIDER
MÅLTIDER
Frokost: ca kl 09.00
Lunsj: ca kl 12.30
Middag: kl 16.00

MÅLSETTING FOR AVDELING C1
Avdeling C1 er en enhet for personer med demens og kognitiv
svikt som trenger heldøgns omsorg og pleie.
Inntakskriterier:







Søker skal ha et pleie- og omsorgsbehov som ikke kan ivaretas i
eget hjem
Søker skal kunne nyttegjøre seg samvær med øvrige beboere.
Søker skal nyttegjøre seg individrettede miljøbehandlingstiltak
Søker skal være mobil med enkle hjelpemidler som rullator
Søker skal ha minimalt med utagerende adferd
Søker skal ikke ha alvorlig psykiatrisk diagnose

Kveldsmat: ca kl 19.30
Kriterier for utmelding:

BESØK
Det er ingen spesielle besøkstider ved avdeling C1 og
pasientene kan være med ut av avdelingen. Personalet gir
beskjed hvis det er individuelle hensyn som innvirker på dette.
Ved
besøk
vi helst at pasientrommene og kantine brukes.
Middag:
ca klser
16.00
Det kan påvirke de andre pasientene dersom det blir mye
Kveldsmat:
ca kl 20.00
besøk
på fellesstuene.

å






Pasientens funksjonsnivå fyller ikke lenger kriteriene for opphold i
avdelingen
Pasientens funksjonsevne er på et nivå som gjør at pleie- og
omsorgsbehovet kan dekkes i hjemmet eller i ordinær
sykehjemsavdeling
Pasientens adferd tilsier behov for høyere omsorgsnivå, det vil si
skjermet enhet.

