
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til 

Målselv syke og aldersheim  

 

 

Velkommen til oss 

Målselv syke og aldersheim består av avdeling A 

og avdeling C. På avdeling A er det 18 sykehjems-

plasser herav 2 korttidsplasser/dobbeltrom. På av-

deling C er det 27 sykehjemsplasser herav 2 kort-

tidsplasser/dobbeltrom. 

Sykehjemmet har døgnbemannet tjeneste. Hos oss 

jobber det sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbei-

dere, helse- fagarbeidere og assistenter. I perioder 

vil det også være studenter. 

Vi samarbeider tverrfaglig. Pleiepersonalet, fysiote-

rapeut og lege samarbeider med pasient og pårøren-

de for å oppnå ønsket resultat. En av våre oppgaver 

er å kartlegge pasientens funksjonsnivå og om mu-

lig bedre dette. Sammen arbeider vi for en best mu-

lig tilrettelegging for pasienten under oppholdet hos 

oss. 

Når du kommer til oss vil du få tilbud om en inn-

komstsamtale med primærkontakt og sykepleier. 

Dette fordi vi ønsker å bli bedre kjent med deg. 

Vårt mål er at alle skal føle seg godt ivaretatt og 

trives under oppholdet her.  

 

 

 

 

Våre tilbud 
Alle våre pasienter får døgnkontinuerlig behandling 

og pleie. Pasientene får egne kontaktpersoner og 

når disse ikke er til stede vil det være andre som 

følger opp. 

Det er tilsyn av fast sykehjemslege mandag og fre-

dag. Ved behov for samtale med lege avtales det 

med personalet aktuelt tidspunkt i forbindelse med 

legevisitt. Alle pasienter som innlegges journalføres 

av lege og følges opp ut fra helsetilstand etc. Der-

som det er behov for legetilsyn når sykehjemslege 

ikke er til stede, kontaktes legevakt for råd og be-

handling. 

Det er fysioterapeut til stede tirsdag og fredag. Ta 

kontakt med personalet hvis du ønsker å snakke 

med henne. Personalet tar kontakt med tannpleier 

ved behov. Sykehjemmet har fotpleier i 2 etasje. 

Pasientenes klær vaskes på vårt vaskeri. Obs umer-

kede klær kan ikke sendes til vask. Vi er behjelpe-

lig med å bestille merkelapper. 

Det er spisestuer med eget avdelingskjøkken på 

hver avdeling med tv og radio. 

 

Besøkstider 

Vi har ikke fast besøkstid. Mange av våre pasienter 

hviler etter middag. Dvs fram til ca 15.30. Vi ber 

derfor den enkelte ta hensyn til dette. 

Din omsorg fyller mitt 

hjerte om dagen 

du legger det som et teppe  

over meg ved nattens 

søvn 



Måltider 

 

Frokost fra kl 08.30 

Formiddagskaffe fra kl 11.00 

Middag fra kl 13.30 

Ettermiddagskaffe fra kl 16.00 

Kveldsmat fra kl 18.30 

 

Aktiviteter 

Andakt hver tirsdag kl 16.30 

Bingo en gang i uken. 

Underholdning fra lag og foreninger  

 

Hva bør du ha med 

Hjelpemidler som du bruker. For eksempel rullestol 

rullator osv. dette må merkes godt med navn. 

Gode innesko/sandaler som er stødige og helst med 

hæl kappe. 

Mobiltelefon. 

Tv og radio om ønskelig. 

Toalettartikler: 

 Ansiktskrem, deodorant, parfyme dusjsåpe, 

spesialshampo og lignende må kjøpes selv. 

 Innstitusjons shampo, tannkrem og tannbørste 

får du hos oss. 

 Salver til medisins bruk og medisiner fåes 

her. 

 Kosttilskudd og alternative medikamenter 

som ikke er foreskrevet av lege kan vi ikke 

administrere uten avtale. 

Fotoalbum. 

Ta gjerne med en fotoalbum med bilder av familie. 

Da blir det enklere for oss og bli kjent med pasient 

og pårørende. 

Vi tar ikke ansvar for verdisaker smykker og kon-

tanter som oppbevares på rommene. Vi anbefaler at 

dette oppbevares i bank, hjemme eller i safe på 

rommet  

 

 

Nyttige telefon nummer 
 

Avdeling A vaktrom 922 72 966 

Avdeling C vaktrom 922 72 968 

Legekontor Andslimoen 77 83 52 00 

Legekontor Holt  77 83 26 00 

Fysioterapeut   77 83 25 50 

Fotpleier    907 46 167 

Tannpleier   77 78 92 50 

 

 

 

Målselv syke– og aldersheim 

9321 MOEN 

. 


