BILDE FRA HOVEDINNGANG

Viktige telefon- nummer:
Sentralbord:
62 56 36 00
Avdelingsleder:
94 80 87 41
Hovedtelefon døgn: 99 31 59 04
Gruppe 1:
99 31 73 89
Gruppe 2:
94 78 69 47

DETTE ER AVD.B – KORTTIDSENHETEN:

Enheten har 12 korttidsplasser fordelt på to grupper med fast personale. Hvert
rom har eget bad, TV og det er mulighet for internett tilkobling.
Korttidsenheten skal være en enhet for brukere som har behov for
døgnkontinuerlige tjenester i en periode for å kunne mestre dagliglivets
aktiviteter hjemme så lenge som mulig.
De som får opphold på korttidsenheten får et vedtak med en faglig begrunnelse
og et klart mål for oppholdet i enheten.

Måltidene ved enheten er:
Hverdager:
Frokost:
ca.kl.09.00
Lunsj:
kl.13.00
Middag:
kl.17.00
Kveldsmat:
kl.19.30

Helg:
Frokost:
ca.kl.09.00
Middag
kl.13.00
Ettermiddagskaffe kl.16.00
Kveldsmat
kl.18.00

Det er muligheter for mellommåltider om ønskelig.

TØY

Det er eget vaskeri på Finalsenteret der tøyet kan vaskes. Pårørende
oppfordres til å ta håndvask selv.
Klær som sendes på vask på enheten må være godt merket.
Merking av tøy og evt. Eiendeler må bruker selv og pårørende ta ansvar for.
FRISØR OG FOTPLEIER

Finsalsenteret har frisør og fotpleier. Personalet formilder kontakt med disse.
TANNLEGE

Finsalsenteret har også egen tannlege. Personalet formidler kontakt med
tannpleier/tannlege.
LEGE

Enheten har egen tilsynslege til fast tid en dag i uken.

HUSK Å TA MED:

- Toalettsaker
- Nødvendige hjelpemidler (de du evt. allerede bruker hjemme)
- Gode sko
Alt må merkes med navn.
Det kan være praktisk å ha noe kontanter (til frisør m.m). Penger og
verdisaker kan deponeres. Personalet tar ikke ansvar for verdisaker som
oppbevares i vesker og på rommet ( eks.ringer, høreapparat,mobil), det
samme gjelder hjelpemidler og klær som ikke er navnet. Det er lov å
bruke egen mobiltelefon i enheten.

TIMEAVTALER

Dersom du under oppholdet har timeavtale med fastlege, øyelege, poliklinikk
etc., må du selv ordne med ledsager ved behov. Enheten har ingen mulighet
til å følge, men kan formidle kontakt med Frivillighetssentralen.
BESØK

Det er ingen spesielle besøkstider i enheten, men vi oppfordrer besøkende til
å komme på ettermiddagen, da formiddagen ofte er opptatt med aktiviteter.
Vi oppfordrer pårørende/besøkende om å trekke seg tilbake fra stuen under
måltidene.
Finsalsenteret har i tillegg en kafeteria som både brukere og besøkende er
velkomne til å benytte. Det er mulighet til å betale med kort.

MÅLSETTING FOR KORTTIDSENHETEN AVD.B;

Korttidsenheten består av 12 somatiske korttidsplasser. Plassene er jevnt
fordelt med 4 plasser per distrikt. Det er hjemmebasert omsorg som fordeler
plassene og fatter vedtak. Målsetting er å opprettholde eller bedre
funksjonsnivå slik at brukerne kan klare seg lenger i eget hjem.

INNTAKSKRITERIER/BRUKERGRUPPER;

→ Brukere som trenger lett opptrening, evt. Styrking av muskulatur etter fall,
brudd, operasjoner etc.
→ Brukere med ernæring/væskeproblematikk
→ Vurdering av omsorgsnivå med anbefaling av videre tiltak
→ Bedre eller opprettholde funksjonsnivå
→ Infeksjoner som lar seg behandle med antibiotika hos brukere med nedsatt
almenntilstand.

