Dette vil du ha behov for under oppholdet:
-

Toalettsaker.
Gode sko.
Flere klesskift. Klærne vaskes privat.
Tekniske hjelpemidler du har hjemme (rullator,
rullestol, stokk, krykker, forstøver).
- Mobiltelefon kan med fordel benyttes.

Velkommen til Moer sykehjem
Medisinsk korttidsavdeling

Egenbetaling for døgnopphold på sykehjem 2015
Vederlag for korttidsopphold på sykehjem følger de til
enhver tid sentralt fastsatte maksimumsataser for
døgnopphold ifølge forskrift.
Faktura for korttidsoppholdet sendes deg etter endt
opphold.
Rømningsplan
Gjør deg kjent med «Rømningsplan ved brann» som
henger i gangen.
Telefonnumre til avdelingen:
Sykepleier:

64 96 25 14

Pasienttelefon:

488 80 421

Fagkoordinator:
64 96 25 88
(i tidsrommet 09.00–15.30)

Pasientbrosjyre 2015

Måltider:
09:00 Serveres frokost i stuen
11:00 Saft og frukt
13:00 Serveres middag
16:00 Kake og kaffe
18:00 Serveres kveldsmat
Varm og kald drikke, samt posesupper står fremme på
gangen til selvbetjening.
Vi ber deg være oppmerksom på:
- Pårørende er hjertelig velkommen på besøk, men
unngå måltider og hviletid (13:00-15:30).
Vi ber om at besøkende forlater avdelingen
senest klokken 20:00.
- Kontakt personalet før du går inn på rommet.
- Vi er glad for at du kan ta med deg besøkende til
kantinen og viser hensyn til din medpasient.
- Avdelingen tar ikke ansvar for verdisaker du
oppbevarer på rommet. Det oppfordres sterkt at
verdisaker og større pengebeløp blir hjemme.
- Vi gjør oppmerksom på at fotpleie og frisør kan
betales med faktura.
- Ta med nok skift med klær, vi vasker ikke tøy på
avdelingen.

Avdelingen tilbyr:
- Legetilsyn.
- Sykepleiefaglig kompetanse på døgnbasis.
- Behandling som krever oksygen, forstøver og
intravenøst.
- Oppfølging og kontroll av enkle blodanalyser.
- Fokus på opptrening og kartlegging av
hjelpebehov.

Legevisitt:
Legevisitt mandag, onsdag og fredag mellom kl. 09.00
og 11.00. Ønsker du legesamtale avtales dette med
pleier.
Avdelingen består av:
- 10 rom som alle er dobbeltrom, så du må være
forberedt på å dele rom med en medpasient. Det
er bad på hvert rom. TV ved hver seng.
- Kjøkken med en liten TV-krok.

