Velkommen til Haraldsvang

sykehjem

Vårt motto: En verdig hverdag
Målsetting for avdelingene er at beboerne skal trives og oppleve livskvalitet i
hverdagen. Det er utarbeidet en serviceerklæring innen omsorg
Besøksadresse: Framveien 6 5519 Haugesund
Telefon: 52 74 43 00
Telefaks: 52 74 43 01
Haraldsvang omsorgssenter er benevnelsen på bygget. Omsorgssenteret
inneholder, kjøkken, sykehjem og dagavdeling.

Velkommen til sykehjemmet. Her vil du finne en liten presentasjon
av de enkelte etasjene. Det er tre etasjer med til sammen
69 sykehjemsplasser.
Andre etasje er en aldersdementavdeling. Avdelingen består av 15 enkle og
4 doble rom med 23 fastboende.
Etasjen er organisert i tre grupper. Hver gruppe har felles kjøkken og stue.

Tredje etasje er en aldersdementavdeling. Avdelingen består av 15 enkle
og 4 doble rom. 22 personer er fastboende og 1 person har til enhver tid
et korttids opphold.
Et av rommene benyttes til korttidspasienter.
Etasjen er organisert i tre grupper. Hver gruppe har felles stue med kjøkken.

Fjerde etasje er en somatisk langtidsavdeling. Avdelingen består av 15 enkle
og 4 doble rom og 23 fastboende.
Etasjen er organisert i tre grupper. Hver gruppe har felles stue med kjøkken.
Det er mulighet til å lage litt mat og kaffekos på kjøkkenet i alle avdelingene.
Vaffeljern og bakstehelle er det på hver avdeling.
I alle etasjene jobbes det aktivt for å ha et godt arbeidsmiljø.

Servicetilbud
Her er noen av servicetilbudene våre:










Frisør kommer hver mandag og hver torsdag.
Fotterapeut kommer på avdelingene etter avtale.
Musikkterapi på dementavdelingene ca. en gang i uken.
Hver tirsdag er det aktivitet i stuen i 4. etasje.
Kos på avdelingene med steking av vafler m.m.
Jevnlig besøk av forskjellige utøvere fra «Den kulturelle spaserstokken».
Filmframvisning av gamle filmer.
Gudstjeneste/sangstund en torsdag i måneden.
Besøkshund annenhver uke.

Besøkstider ved sykehjemmet
Sykehjemmet har ingen faste besøkstider. Pårørende og besøkende er
velkommen. Ta gjerne kontakt med personalet hvis du lurer på om tidspunktet
passer.

Måltider
Frokost serveres ca. kl. 1000, middag serveres kl. 1300, kaffe fra kl. 1530 og
kveldsmåltidet fra kl. 1800.

Brukerråd
Brukerrådet er etablert ved Haraldsvang sykehjem.
Hensikten med brukerrådet er å fremme saker til pasientenes felles beste.
Brukerrådet skal involveres i prosesser vedrørende strategi, planlegging og
utviklingsarbeid som vedrører kvalitet i tjenestene. Brukerrådet gjennomfører
minimum to faste møter i året, et om våren og et om høsten. I tillegg holdes
det to fellesmøter årlig hvor alle pårørende og pasienter inviteres.

Brukerrådets representanter er:
MEDLEMMER:
JORUNN HOPE, PÅRØRENDE, ALDERSDEMENT AVDELING 2. ETG.

jorhope@online.no

MOBIL 92245853

ELISABETH KALLEVIK NESHEIM, PÅRØRENDE, ALDERSDEMENT AVDELING, 3. ETG.

post@nesheimstunet.no
MOBIL: 92461223
INGEBORG MELING, PÅRØRENDE, SOMATISK AVDELING 4. ETG.
imeli@online.no
MOBIL: 47856512
VARAMEDLEM:
HILDUR GRAINGER, PÅRØRENDE, ALDERSDEMENT AVDELING, 3. ETG.

hildur.grainger@haugnett.no
MOBIL 92461223
SOLVEIG HELGELAND HAUGE, PÅRØRENDE SOMATISK AVDELING, 4. ETG.
solveighelgelandhauge@yahoo.nO

MOBIL 46479048

Kjøkkenenheten
Hovedkjøkkenet ligger i 1. etasje. De er en egen enhet som lager mat til alle
sykehjemmene og til byens fengsel.
Pårørende har anledning til å bestille kaker til fødselsdager og andre
arrangementer som berører de fastboende.

Dagtilbud
Dagavdelingen tilhører enheten for hjemmebaserte tjenester. De kan
kontaktes på telefon 52744318/09.
Dagavdelingen har i dag 20 plasser og holder til i første etasje

