


3  

Dette er en 
informasjonsbrosjyre til 

deg  som skal flytte inn i 
Hof omsorgsbolig. 

Det er viktig 
at dine pårørende også 
leser denne brosjyren.

Velkommen

Alle ved Hof omsorgsboliger ønsker deg 
velkommen hit!

Omsorgsboligene ligger i tilknytning til Hof 
bo- og aktivitetssenter, og er døgn-bemannet. 

Vårt mål er at du opplever å bli møtt med faglig 
kompetanse, omsorg, imøte kommen-het 
og respekt i et inkluderende og trivelig miljø. 
Hjelpen du får skal være forutsigbar og tilrettelagt 
i forhold til dine behov. 

Boligen er umøblert. Ved behov for 
tekniske hjelpemidler kan dette søkes hjelpe 
middel-sentralen. Ergoterapeut kan bistå 
med dette.

Servicepakken
Du kan kjøpe en servicepakke dersom dette er 
ønskelig. Pakken inneholder måltider, klesvask, 
sengetøy og renhold av gulv, bad og vinduer. Øvrig 
renhold må du selv utføre. Eventuelt kan du søke 
om praktisk bistand (hjemmehjelp). Du kan søke 
bostøtte gjennom husbanken.

Måltider kan inntas i felles spisesal eller om 
ønskelig på rommet. 

• Frokost: ca 08:15 (eller etter ønske)
• Lunsj: ca 11:30
• Middag: 15:30
• Kvelds: ca 19:00
• Frukt og drikke serveres etter behov.



Besøk
Besøkende er velkommen når det måtte passe 
deg, og de skal i hovedsak tas imot i din enhet. Vi 
ber besøkende til omsorgs-boligene benytte 
inngang i underetasjen i nordenden av bygget. 
(Samme inngang som hjemmesykepleien og 
dagsenter). Dette av hensyn til beboere på 
sykehjemmet. 

Dersom du ønsker å servere dine gjester mat 
og drikke skal dette tilberedes fra eget 
kjøkken. Du har også ansvar for at all oppvask blir 
vasket i din bolig. Dersom du ikke klarer dette 
selv, må du spørre besøket ditt om hjelp til dette. 
Dette er ikke inkludert i servicepakken.

Privat tøy
Tøy som skal vaskes på huset, må navnes. 
Navnbånd kan vi være behjelpelige med å bestille. 
Vask av ulltøy og rensing av tøy må ordnes privat. 
Unavnet tøy som blir borte kan vi ikke ta ansvar 
for. 

Privatøkonomi og verdisaker
Penger og verdisaker som oppbevares på 
rommet må du ta ansvar for selv. Det samme 
gjelder høreapparat og briller. Dette må du 
også sørge for å få reparert selv. Alle gjenstander 
bør merkes.

Lege, tannlege og lignende
Det legges vekt på at i en slik bolig skal du 
være mest mulig selvhjulpen i forhold til personlig 
stell og pleie. Alle rutinemessige kontroller som 
du trenger hos lege eller andre må du selv 
bestille på eget initiativ. 

Dersom det oppstår akutte hendelser er det 
ansvarlig sykepleier ved sykehjemmet som 
vurderer behov for øyeblikkelig hjelp hos 
fastlege, legevakt eller sykehus. Ved behov for 
helsehjelp er kommunens plikt hjemlet i helse 
og omsorgsloven § 3.1 første ledd og § 3.2 6 a, 
helsetjenester i hjemmet.

Alle som innehar et vedtak hjemlet lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester i 3 
måneder eller mer, har krav på fri tann-
behandling hos kommunens tannlege. Vi kan 
også hjelpe deg med medisin hånd-tering. Da 
må du signere en egen lege-middel avtale. Spør 
sykepleier om dette.

Velferdsteknologi
I omsorgsboligen kan en trygghetsalarm 
installeres slik at du kan varsle dersom det 
skjer noe spesielt du trenger hjelp til. 
Kommunen tar også i bruk sensorer som gir 
varsling ved fall eller andre uønskede hendelser 
ved behov. Dette avtales 

spesielt med deg som beboer og dine 
pårørende. For personer med demens kan en 
trygghetsalarm (GPS) bidra til større frihet da 
man kan bevege seg fritt utenfor og personalet 
kan ved behov, vite hvor vedkommende 
befinner seg.

Frisør og fotpleie
Vi har frisør som kommer en dag i uka. Dette 
må du koste selv, men personalet kan hjelpe deg 
med timebestilling. Vi har for tiden ikke tilbud 
om fotpleie.

Prestetjeneste
Prest Knut Skjeldal kommer hver 14. dag og 
holder andakt. (For tiden torsdager). Ønsker du 
en samtale med prest er vi behjelpelige med 
å ringe prestekontoret for avtale: 33 05 98 01.

Post, TV og telefon
Nå som du har flyttet til omsorgsbolig på Hof, 
kan du få posten din omadressert. Din nye 
adresse er Thorshaugveien 45, 3090 Hof . 
Merket: Omsorgsbolig 

Ønsker du tv og/eller tlf på rommet må 
du koste dette selv. rådløs telefon i fellesstue 
er: 33 09 51 18
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Aktiviteter
Det er mulig å være med på felles trim om 
ønskelig, dette er mandag, tirsdag, torsdag og 
fredag kl. 10:45-11:15. Vi har ulike 
underholdningstilbud, ofte på avd. D. Disse 
annonseres ved oppslag.

Inkontinensutstyr
Dersom du har behov for utstyr i form av bind, 
kladder eller lignende, må du selv ordne dette 
i forhold til resept fra legen din. Go’heksene 
er behjelpelige med hjemkjøring. Blå resept 
på inkontinensutstyr kan brukes hos Go’heksene.

Klagemuligheter
Hvis du har noe å utsette på pleien eller 
servicen du får, kan du henvende deg til 
virksomhetsleder for institusjon. Personalet 
ønsker å bidra slik at du skal trives, og det er 
derfor viktig at vi får beskjed dersom du er 
misfornøyd med noe. Virksomhetsleder: mob: 913 
59 922

Til slutt

I et hjem hvor mange bor sammen må alle hjelpe 
hverandre til å skape en trivelig atmosfære. 
Dette kan vi oppnå ved felles anstrengelser og 
at vi forsøker å løse eventuelle problemer 
når de oppstår. Vi håper du vil trives hos 
oss. Spør gjerne personalet hvis du lurer på noe 
eller det er noe du ikke er fornøyd med. 

Med vennlig hilsen personalet på 
Hof omsorgsboliger.
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Kontaktinformasjon 
Hof omsorgsboliger

477 56 415 eller 33 05 95 34

Virksomhetsleder mob. 913 59 922




