Evjeheimen
institusjon/sykehjem

«Vi ønsker at oppholdet skal være preget
av
respekt, verdighet, omsorg, humor og
glede.»

Kjære beboere og pårørende!
Hjertelig velkommen til Evjeheimen institusjon!
Du har nå fått vedtak om langtidsopphold her.
Vi ønsker å gjøre vårt beste for at beboere og pårørende skal trives.
I dette informasjonsskrivet finnes en hel del praktiske opplysninger som det kan være greit å ha en
oversikt over.
Alle har enerom; inneholdende bad og soverom.
Det er fellesareal med stue og spisestue. Det er lange korridorer. Disse er velegnet for bevegelse
innendørs, og til rehabilitering i forhold til gåtrening.
Evjeheimen institusjon er døgnbemannet. Sykehjemmet holder til i andre etasjen av bygget. I
underetasjen er det legekontor, helsestasjon og andre kontorer.
I 2021 blir ferdig tilrettelagt uteområde som vil by på gode muligheter for bevegelse og aktivitet.
Evjeheimen ligger sentralt med nærhet til sentrum; butikker, kafeer, apotek, bank osv.
Institusjonen er både et bo- og behandlingstilbud og en arbeidsplass. Det er gitt sentrale retningslinjer
for kvaliteten på tjenesten. Det er et ønske at beboerne opprettholder sitt funksjonsnivå i størst mulig
grad. Helt sentralt er beboernes rett til medbestemmelse og rett til å bli møtt med respekt.
Om beboernes livskvalitet.
Vi er opptatt av «Hva er viktig for deg samtalen?»
På områder hvor evnen til egenomsorg svikter, vil de ansatte yte nødvendig hjelp.
Vi ønsker å skape en tilværelse hvor beboerne føler seg respektert og verdifulle, hvor de opplever
mestring ved utnyttelse av egne evner og ferdigheter. Videre å skape aktiviteter som kan bidra til
fellesskap og glede.
Videre ønsker vi et tett samarbeid med pårørende og nettverk, og ser på disse som viktige og positive
ressurser. Pårørende skal føle seg velkommen til enhver tid. Vi ønsker også et godt samarbeid med
skoler, barnehager og frivillige.
Klarer vi å oppnå målene vi har satt blir Evjeheimen både et godt hjem og en god arbeidsplass.

Med vennlig hilsen
personalet ved Evjeheimen institusjon

Adresse
Postadresse:
Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

•
•
•

Sørger for ernæringsmessig status av pasient
kartlegges minst hvert halvår.
Påse at beboer har alt han trenger av tøy,
toalettsaker osv.
Kontakt med pårørende minst 2 x i året

Besøksadresse: Ljosheimveien 5.
Telefon / Mail
Avdelingsleder Ellen Karin Rosseland, 91349727
ellen.karin.rosseland@e-h.kommune.no
Telefon til avdeling nord: 96091335
Telefon til avdeling sør: 96091339
Bemanning
På avdelingene jobber sykepleiere, fagarbeidere,
lærlinger, assistenter. Vi har også fysioterapeut,
ergoterapeut
og vaktmester tilknyttet avdelingen.
Tilsynslege
Dr. Åsulv Horverak er tilsynslege. Ønsker
pårørende samtale med legen må dette avtales på
forhånd. Dette foregår primært på mandager under
legevisitt. Det blir også gjennomført årskontroller da
det vil være møte med deg, din pårørende,
tilsynslege, sykepleier med ansvar for visitt og
avdelingsleder ofte deltar.
Primærkontakt
For å sikre kontakten mellom beboeren og
institusjonen får hver beboer egen kontaktperson –
en primærkontakt – som har et spesielt ansvar for
deg som beboer og for kontakten med pårørende.
Hensikten er å ivareta den enkelte pasients fysiske,
sosiale og åndelige behov. Sikre at den enkelte
pasient blir sett.
Primærkontaktens hovedoppgaver:
•
•
•

.
Ha spesielt ansvar for å legge til rette tiltak som
kan øke pasientens livskvalitet
Utarbeide og ajourfører tiltaksplan på
primærpasient ved behov.
Registrering av funksjonsnivået (IPLOS) ved
endringer og ellers minst hvert halvår.

Beboere og pårørende kan forvente
• Vi viser høflighet og vilje til å støtte og hjelpe
• Vi overholder taushetsløftet
• Vi viser respekt for andres meninger,
holdninger og følelser
• Vi setter pris på godt humør / god humor – men
ikke på bekostning av andre
• Vi fokuserer på positive holdninger framfor
negative og pessimistiske
• Vi er nøyaktige og ærlige og kan stoles på
• Vi opptrer ansvarlige
• Vi er fleksible
• Vi er innstilt på faglig utvikling
• Vi er vennlige og imøtekommende og opptatt
av at hver og en skal trives
• Vi setter pris på gode forslag og forsøk – ikke
bare på vellykka resultater
• Vi er åpne for samarbeidstiltak med skoler,
barnehager, kirke / organisasjoner
• Vi er oppdatert på den enkelte beboer og
informerer om endringer i beboers tilstand
De ansattes hovedoppgaver
• Tilrettelegger måltider og sørger for at
beboerne får tilfredsstillende ernæring og
væske
• Stimulerer beboerne til aktivitet og utnyttelse av
egne ferdigheter
• Gir pleie og omsorg tilpasset den enkelte
beboer
• Sørger for at beboerne får ivaretatt personlig
hygiene og naturlige funksjoner (toalett)
• Gir tilpasset hjelp til beboerne ved av- og
påkledning
• Ser til å ivareta beboernes munnhygiene evt
sørger for nødvendig tannbehandling
• Bidrar til at beboerne får tilfredsstillende fotstell
/ hårstell (frisør og fotterapeut bestilles da de
har kontor her på huset i 1. etasje)
• Legger forholdene til rette slik at skader og
sykdom blant beboerne forebygges
• Deltar i samarbeid med andre yrkesgrupper og
følger opp evt øvrig fagpersonells forordninger

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Holder medarbeidere informert om beboernes
tilstand via observasjon og rapportrutiner
Bidrar til at elever, lærlinger, vikarer og andre
som har behov for det får nødvendig veiledning
Bidrar til at institusjonens økonomi holdes
innenfor de gitte økonomiske rammer
Utdeling / administrasjon av medikamenter
Deltar i rengjøring av tøy for beboerne, deres
leiligheter og fellesareal. Eget vaskeri som
vasker beboernes privattøy. Setpro vasker
institusjonens håndklær, kluter, sengetøy osv.
Forventninger til pårørende
Samarbeid, ærlighet og åpenhet
Bidra med relevante opplysninger om
beboernes bakgrunn
Viser respekt for individuell behandling av
beboerne
Informerer personalet når man tar med seg en
beboer ut
Holder avtaler med personalet
Sørger for at beboeren har nok tøy som tåler
vanlig vask. Tøyet må merkes med navn

Betaling for opphold
Det må betales for opphold ved Evjeheimen.
Personer som flytter inn hjemmefra må betale etter
en måned regnet fra innflyttingsdato. Det blir sendt
ut informasjon om betaling i brevs form kort etter tid
etter vedtak.
Personlige gjenstander / møbler
Rommet møbleres fortrinnsvis med personlige
bilder, og enkelt møbler / eiendeler. Rommet må
ikke bli overfylt. Dette vil være med på å skape en
hjemmekoselig atmosfære for den enkelte beboer.
Tepper er ikke tillatt av hensyn til faren får å
snuble/falle.
En vil anbefale at særlige verdifulle gjenstander
som smykker, ringer og lignende som ikke er i
daglig bruk, ikke oppbevares på institusjonen
Klage og klageordninger
Spørsmål som den enkelte beboer eller pårørende
er misfornøyd med, tas opp med avdelingsleder. I
eventuelt spesielt alvorlige tilfeller kan det være
aktuelt å fremme en klagesak. Det er anledning til å
få hjelp herfra til å utforme klagen. Klagen
behandles deretter av klientutvalget. I de tilfeller
klientutvalget er enig med klageren kan saken bli
avgjort der. Hvis klagen ikke blir avgjort, går den

videre til eget organ i fylket som avgjør saken.
(Enten Statsforvalteren eller Helsetilsynet i fylket)
Taushetsplikt
Alle ansatte har taushetsplikt etter
forvaltningslovens paragraf 13. Taushetsplikten
omfatter opplysninger om beboernes personlige
forhold som for eksempel helseforhold,
familieforhold og sosiale forhold.
Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger
gjøres kjent for dem som er direkte berørt, eller for
andre i den ustrekning de som har krav på taushet
samtykker.
Aktiviteter
Aktiviteter for beboerne blir ivaretatt av
pleiepersonalet. Nivået på aktivitetene er individuelt
tilpasset og etter beboernes ønske om deltakelse.
Det er aktivitetssenter i første etasjen som beboer
kan benytte seg av. Der er oppe tirsdager, onsdager
og torsdager. Dette har ingen kostnad.
Besøkstid
Det er ikke noe spesiell besøkstid ved institusjonen,
men ønskelig å unngå under måltidene.
I Corona-pandemien vil det kunne være varierende
tiltak angående besøk.
Terminalpleie/dødsfall
Ved terminalpleie vil det være en dialog mellom
Evjeheimen og nærmeste pårørende. I den
forbindelsen gir vi ofte ut brosjyren «Livets siste
477 04 978
dager». Besøk i terminaltida
blir avtalt direkte med
nærmeste pårørende og eventuelt pasient.
Personalet kan være behjelpelig med å formidle
kontakttelefoner til de ulike begravelsesbyrå som
finnes om ønskelig.
Tekniske hjelpemidler
Forholdene legges til rette for den enkelte beboer
slik at han/hun kan forbli mest mulig selvhjulpen. De
tekniske hjelpemidler som er aktuelle anskaffes av
institusjonen etter en faglig vurdering.
Erstatning
Gjenstander som blir ødelagt på grunn av
uforsiktighet av personalet blir erstattet av
institusjonen. F. eks briller, høreapparat og
lignende.

Fotpleie
Med hjelp til fotpleie benytter seg av fotpleier
Gunvor Mjåland. Hun har kontor i 1. etasjen.
Beboerne må selv betale for fotpleie.
Frisør
Beboerne har anledning til å få klippet håret av
frisør Randis frisør. Dette foregår i frisørsalongen i
1. etasjen.. Frisørtjenesten må beboerne selv
betale.
Medisiner
De medisiner som legen foreskriver beboerne,
betales av institusjonen. Medisinene oppbevares
ikke på beboernes rom.
Pleieplaner/tiltak
Det er et mål å utarbeide pleieplaner og
kartlegginger for hver enkelt beboer. I kartlegging er
blant anna «Hva er viktig for deg?» et viktig
spørsmål. Det skal bl.a. ta hensyn til beboernes
individuelle behov, ressurser og ønsker.
Betjeningens faglige vurderinger er selvfølgelig en
forutsetning i utarbeidelsen.
MMB
Musikkbasert Miljøbehandling er ett
behandlingstiltak som vi bruker på Evjeheimen ved
individuelle behov. Alle med langtidsopphold får
tilbud om samtale om musikk. Utifra denne
samtalen lages det spillelister. Disse blir brukt både
for glede og eksempelvis ved uro.
Spisetider
Det er ikke fastlåste tidspunkt for måltider. Normalt
vil måltidene være omtrent slik:
Frokost:
kl. 09.00
Lunch
kl 12.30
Middag:
kl 15.30
Kveldsmat:
kl 18.30
Ekstramåltider tilbys etter behov.
Måltidene er en viktig del av dagen. Det skal være
ro rundt måltidene.
Tannlege
Tannpleier foretar ett årlig tilsyn på Evjeheimen til
de beboerne på fast plass som ønsker dette
tilsynet. Tannpleieren henviser til tannlege dersom
det skulle være nødvendig med
tannlegebehandling.
Tannbehandlingen er gratis. Transport til og fra
behandlingen dekkes av institusjonen. Dersom

beboeren vil benytte annen tannlege, må det gis
beskjed om det. Det blir da ikke dekket.
Transport
Institusjonen betaler for all transport som er av
medisinsk karakter. Trivselskjøring betales av
beboernes selv.
Levende lys.
På grunn av brannfaren er det ikke ønskelig å bruke
levende lys på institusjonen.
Røyking.
På grunn av brannfare og sjenerende lukt er det
ikke ønskelig at det røykes på rommene. Det er
tilrettelagt for røyking ute på to verandaer med
varmelampe.
Varmt utetøy og sko.
Det er ønskelig at beboerne har varme klær og sko.
Det vil være ønskelig at uteområdene vi nå har blir
brukt både vår, høst, vinter og sommer.
Tøymerking
Tøyet til beboerne må merkes godt. Dette er et
ansvar som påhviler pårørende.
Vask av privat tøy
Privat tøy vaskes ved institusjonen. Det er imidlertid
en forutsetning at det kan vaskes i maskin.
Velferdsteknologi.
For at beboere skal kunne holde kontakt med sine
pårørende har Evjeheimen kjøpt inn 2 KOMP/
nettbrett for voksne. Ønsker pårørende å ta imot
dette tilbudet kontaktes Evjeheimen for nærmere
avtale. På grunn av personvern og flere brukere kan
dette ikke brukes fritt. Det er dermed bare de aller
nærmeste pårørende som får avtale om å bruke
dette.

