Besøksadresse:
Framvegen 6
5519 Haugesund
Målsetting
Målsetting for avdelingene er at
beboerne skal trives og oppleve
livskvalitet i hverdagen. Det er
utarbeidet en serviceerklæring
innen omsorg
http://www.haugesund.kommune.no

Telefon: 52 74 43 00
Telefaks: 52 74 43 01

Velkommen
til
Haraldsvang
sykehjem
Vårt motto:
En verdig hverdag

Velkommen til sykehjemmet. Her vil du finne en
liten presentasjon av institusjonen med de ulike
avdelingene.
 Menighetenes alders- og sykehjem åpnet i
1970.
 Haraldsvang omsorgssenter åpnet etter
renovering i 2004.
 Vardafjell sykehjem ble i 2018 en del av
Haraldsvang omsorgssenter.
Per i dag består Haraldsvang omsorgssenter av:
 avdeling 1, demens, Vardafjell sykehjem, med
34 pasienter fordelt på 4 grupper.
 Avdeling 2, demens (3. og 4. et.) med 36
pasienter fordelt på 6 grupper. 1 av plassene
er vekselsplass.
 Avdeling 3, somatisk (2. et.) med 18 pasienter
fordelt på 2 grupper.
Alle gruppene i avdeling har egen stue og kjøkken.
Det er mulighet til å lage litt mat og kaffekos på
kjøkkenet i alle avdelingene. Vaffeljern og
bakstehelle på hver avdeling.

Servicetilbud
Her er noen av servicetilbudene våre:
 frisør
 fotterapeut kommer på avdelingene etter
avtale
 kos på avdelingene med steking av vafler
m.m.
 jevnlig besøk av forskjellige utøvere fra «Den
kulturelle spaserstokken»
 filmframvisning av gamle filmer i kirkesalen
 gudstjeneste/sangstund en torsdag i måneden
 besøkshund annenhver uke

Ved sykehjemmet er det en sansehage som kan brukes av
alle fastboende.

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 servers ca. kl. 10.00, middag serveres
kl. 13.00, kaffe fra kl. 15.30 og kveldsmåltidet fra kl. 18.00.

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:
FASTE MEDLEMMER:

MANGLER, PÅRØRENDE, AVDELING 1, VARDAFJELL
INGRID HILLER, PÅRØRENDE, AVDELING 2, 4.ET.
@.no MOBIL 476 53 638
MANGLER, PÅRØRENDE, AVDELING 2, 3.ET.
MANGLER, PÅRØRENDE, AVDELING , 2.ET.

VARAMEDLEMER:

Haraldsvang omsorgssenter er benevnelsen på
bygget. Omsorgssenteret inneholder sykehjem,
dagavdeling og produksjonskjøkken.

ENHETSLEDER:
KNUT RUNE LINDKVIST, TELEFON 930 03 429
knut.rune.lindkvist@haugesund.kommune.no

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

ENHETSLEDER:
SYNNØVE S. FORSELL, TELEFON 52 74 43 25
synnøve.stonghaugen.forsell@haugesund.kom
mune.no

Dagavdeling
Dagavdelingen tilhører enheten for hjemmebaserte
tjenester. De kan kontaktes på telefon 52 74 43 18/09.
Dagavdelingen har i dag 20 plasser og holder til i 1.et.

ENHETSLEDER:
IDA E. GAARD, TELEFON 52 74 49 02
ida.elisabeth.gaard@haugesund.kommune.no

