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Dette er en informasjonsbrosjyre 

til deg som beboer ved Hof bo- og behandlingssenter, og dine pårørende. 

Hof bo- og behandlingssenter har som mål at du som beboer opp-lever å bli 
møtt med faglig kompetanse, omsorg, imøtekommenhet og respekt i et 
inkluderende og trivelig miljø. Hjelpen du får skal være forutsigbar og 
tilrettelagt i forhold til dine behov. 

Hof bo- og behandlingssenter består av tre avdelinger; avdeling A med 6 
plasser som er tilrettelagt for personer med demens, avdeling B med 6 
plasser for personer med lettere kognitiv svikt og avdeling D i 2. etg med 11 
somatiske plasser (langtid og korttid). Alle rommene er enerom med eget bad. 

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. 
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Ved innflytting

Når du flytter inn på Hof bo- og behand-
lingssenter vil du å tildelt en hjelpepleier eller 
helsefagarbeider som primærkontakt og en 
sykepleier som er spesielt ansvarlig for deg. 

Ønsker du å ta med møbler er det fint om du 
snakker med personalet først. Dette for at både 
rengjøringspersonalet og pleie-personalet skal 
ha plass til å utføre sine oppgaver. Under 
oppholdet ditt kan være nødvendig å bytte rom 
og avdeling ut fra faglige vurderinger. 

Besøkstid
Besøkende er velkommen når det måtte passe. 
Ta hensyn til hviletid etter måltider og sene besøk. 
Pårørende er også velkomne til å delta på de fleste 
arrangementene, dette vil det komme oppslag om i 
avdelingen.

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. Pent tøy til jul, påske osv må 
pårørende ta ansvar for i god tid.

Hygieneartikler
Sykehjemmet holder det meste av hygiene-artikler 
men deodorant og spesielle merker må kjøpes av 
den enkelte. Menn må ha med barbermaskin.

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. Personalet kan låse inn penger om 
ønskelig.

Avis
Ønsker du å få avisen din tilsendt til syke-
hjemmet må du eller dine pårørende sørge for 
omadressering selv.

Post
Posten din kan du få hit, om du ikke lenger klarer 
å følge opp dette bør du og dine pårørende 
sørge for at de får posten omadressert til 
seg.

Tv og telefon
Ønsker du tv og/eller tlf på rommet må du koste 
dette selv. 

Permisjoner
Fint om personalet får beskjed om du har en 
avtale eller blir med noen på tur.

Måltider
Du kan nyte måltider i felles spisesal eller på 
rommet ditt om du ønsker det. Måltider serveres 
på følgende tidspunkt:

• Frokost: ca. 08:15 (eller etter ønske)
• Lunsj: 12:00
• Middag: 15:30
• Kvelds: 19:00
• Frukt og drikke serveres etter behov.
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Tjenester  
og service

Legetilsyn
Sykehjemmet har egen tilsynslege 

og det er ukentlig legevisitt. Ved avlastningsopphold 
er det viktig at du  tar med deg medisiner du bruker 
daglig. Sykehjemmet vil administrere dine medisiner 
for deg under oppholdet. Ved andre opphold trenger 

vi kun legemiddeloversikt, da  medisinene er inkludert 
i oppholdet.

Samtaler med lege eller sykepleier 
må avtales på forhånd. Så ta  

kontakt med personalet dersom  
du har spørsmål.

Prestetjeneste
Prest Knut Skjeldal kommer hver 
14. dag og holder andakt. Ønsker 

du en samtale med prest er vi 
behjelpelige med å ringe preste-

kontoret for  
avtale på  

tlf. 33 05 98 01.

Fysioterapi og 
ergoterapi 

Kommunen har 
fysioterapeut og 

ergoterapeut som 
konsulteres ved  

behov.

Klage- 
muligheter

Hvis du har noe å utsette på 
den medisinske behandlingen, pleien eller 

servicen du får kan du henvende deg til 
virksomhetsleder for institusjon. Personalet 
ønsker å gjøre oppholdet best mulig for deg,  
det er derfor viktig at vi får beskjed om du er 

misfornøyd 
med noe.

Tannhelsetjeneste
Alle som innehar et vedtak hjemlet 

lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester i  3 måneder 

eller mer, har krav på fri 
tannbehandling hos kommunens 

tannlege.

Frisør og fotpleie
Vi har frisør som kommer 

en dag i uka. Fotpleier kommer ved 
behov. Pasienten koster dette selv, 

personalet kan hjelpe deg med 
timebestilling. 

Aktiviteter og 
dagsenter

Det er mulig å være  med 
på felles trim om 

ønskelig, dette er 3 dager 
i uken kl 10.15.

Velferdsteknologi
På vårt bo- og behandlingssenter 

kan det som del av tjenesten tas i bruk sensorer 
som gir varsling ved fall eller andre uønskede 

hendelser. 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.



Holmestrand 
kommune

Kontaktinformasjon  
Hof bo- og behandlingssenter 

Tlf. 33 09 51 01

Avdeling A tlf. 33 059 532 
Avdeling B tlf. 33 05 95 33 
Avdeling D tlf. 33 05 95 35

Virksomhetsleder tlf. 913 59 922




