Velkommen til Udland omsorgssenter

Her vil du finne en liten presentasjon av de enkelte avdelingene våre.
Avdeling 1 somatisk
Avdelingen har 12 sengerom. Alle rom har dusj og toalett.
På avdelingen er det 13 pasienter.
Avdelingen er organisert i en gruppe med stue og kjøkken. Telefon 902 26 596
Avdeling 2 demens
Avdelingen har 28 sengerom. Alle rom har dusj og toalett.
På avdelingen er det 28 pasienter
Avdelingen er organisert i 4 grupper. Hver gruppe har eget kjøkken og stue.
Telefon 902 27 603
Avdeling 3 somatisk
Avdelingen har er det 32 sengerom.
Alle rom har dusj og toalett.
På avdelingen er det 32 pasienter
Avdelingen er organisert i 4 grupper. Hver gruppe har eget kjøkken og stue.
Telefon 902 29 583

Dagtilbud
Pr. 01.01.11 ble dagavdelingen innlemmet i enheten for hjemmebaserte tjenester.
Dagavdelingen har 14 plasser pr. i dag og holder til i første etasje. Telefon 948 49 761

Besøksrom – 1. et. gå forbi flygel og inn i gangen - der finner du besøksrommet.
Her er det kaffe trakter og hyggelig atmosfære. Personale kan evt. vise dere ned til rommet.
Ønsker dere å være helt privat lukk døren og heng opp opptatt skilt,samt skru på rødt lys.
Dette rommet kan og leies ut til mindre selskap.

Det er ansatt 2 aktivitører i 140 % stilling.
Aktivitørene kan kontaktes på telefon 481 64 867 / 481 64 868
Husøkonomavdeling:
Har med innkjøp, renhold pasienttøy, estetisk utforming, lagerhold osv.
Kontaktes for leie av rom til selskap. Telefon 481 64 865 / 481 64 866












egen frisørsalong åpen 3 dager i uken
terapibadekar
fotterapeut kommer på avdelingene etter avtale.
hver avdeling har sine tilsynsleger som kommer ukentlig
hver onsdag 16 -18 er det Kafé Gjensidig Glede i foajeen Udland
mulighet for leie rom / utstyr til sammenkomster etter kl.15.30
bibliotektralle
det er faste arrangementer i 1. et. med trening, bingo, sang og musikk m.m.
framvisning av filmer
Udland Nytt x 1 per mnd.

Omsorgsboligene
Hjemmetjenesten yter tjenester etter vedtak til de som har behov ved de 34 omsorgsboligene
tilknyttet Udland, Stallvegen 28 og 34.
Enhet for hjemmebaserte tjenester er lokalisert i Karmsundgata 51(meieriet) og kan kontaktes på
telefon 52 74 49 00
Avd.1 somatisk betjener trygghetsalarmer på natt. Nattpatruljen yter hjelp etter vedtak.
Omsorgssenteret disponerer et rom med 2 senger og bad som kan leies av pårørende som kommer
på besøk. Kr 300 per natt. Kontakt 52 74 38 60 eller resepsjonen for bestilling. Middag kan kjøpes i
foajeen (kjøkken) mandag til fredag. Det er mulig å bestille middag i forkant

Brukerråd: Ble startet opp i 2017. Oppslag om dette på tavler i avdelingene.

Besøkstider ved sykehjemmet
Sykehjemmet har ingen faste besøkstider. Pårørende og besøkende er alltid velkommen. Ta gjerne
kontakt med personalet hvis du lurer på om tidspunktet passer.
Ytterdørene låses kl. 15.30, ring på rett avd. si hvem du er og hvem du skal besøke.

Faste måltider
Frokost mellom 09.30 og 10.30. Middag serveres kl. 13.30, kaffe fra kl. 15.30 og kveldsmåltidet fra
kl. 18.30. Ellers etter behov / ønsker.

Fotografering/ presse; Det er laget retningslinjer for fotografering og filming. Disse henger
på oppslagstavle 1. et., og i de ulike avdelinger.

Ris og ros. Vi ønsker tilbakemeldinger. Ta kontakt med den avdeling du hører til.

Målsetting
Udland omsorgssenter skal ha fokus på pasientenes behov og aktivt bidra til at den enkelte
kan utnytte sine egne ressurser.

Besøksadresse:
Stallvegen 30
5517 Haugesund
Telefon: 52 74 38 60

Vår visjon
Vi skal være et senter der pasienter og
pårørende skal bli møtt med:




respekt
likeverd
ansvarlighet

Vekst, utvikling og trivsel skal prege samarbeidet mellom pasienter, pårørende og personalet

