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Velkommen 
til avdeling 
Bjønnestoppen
OM BJØNNESTOPPEN
Bjønnesåsen/Bjønnestoppen er en 
avdeling som er fysisk utformet med 
tanke på pasientgruppen personer 
med demens. Det er tilrettelagt ute-
arealer med sansehager og natursti. 
Det er direkte utgang fra bogruppe-
ne til sansehagene. 

OMSORGSBOLIG
Bjønnestoppen er et eget bygg som 
ligger i tilknytning til Bjønnesåsen. 
På Bjønnestoppen er det ni om-
sorgsleiligheter og et mindre rom 
som benyttes til korttids/trygghets-
opphold. Leilighetene er fordelt 
i to etasjer, felles oppholdsrom 
og spisestue finnes i første etasje. 
Bjønnestoppen er bemannet med to 
personale på dag og kveld, på natt er 

det tilsyn fra nattevaktene på Bjøn-
nesåsen. Personalgruppen består av 
ulike yrkesgrupper som sykepleiere, 
vernepleiere og helsefagarbeidere.
Beboerne på Bjønnestoppen kan 
benytte seg av sansehagen tilknyt-
tet Bjønnesåsen, det er også et fint 
turområde og natursti rett utenfor 
sansehagene.
Søknad om og tildeling av plass/lei-
ligheter gjøres via tjenestekontoret.

AVDELINGEN KAN TILBY
• Alle får en PAS/PAV (Pasientan-

svarlig sykepleier/vernepleier) 
• Varierte aktiviteter i avdelingen.
• Ernæring. Vi har ansatt kokk 

som sikrer næringsrik og vari-
ert kosthold. Det serveres fire 
hovedmåltider daglig.
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ger må du ta opp med fastlege. 
Det er legen din som følger deg 
opp medisinsk. 

• Følgetjeneste. Vi har dessverre 
ikke anledning til å bistå med 
kjøring eller følge til tannlege, 
lege eller poliklinikk.

• Andre tjenester i form av hjem-
metjenester som rengjøring med 
mer må avtales med tjeneste-
kontoret.

• Vaskeritjeneste: Man har mu-
lighet til å benytte seg av vas-
keritjeneste. Viktig at alt privat 
tøy da må merkes med navn og 
avdeling, slik at vi kan sende det 
til vaskeriet. Ønsker man ikke å 
benytte seg av denne ordningen 
må man vaske privat tøy selv.

• Ved behov for/ønske om spesi-
elle tester og utredninger innen 
vårt fagfelt, kan dette gjøres ved 
å henvende seg til demenspoli-
klinikken.

• Frisør og fotpleier. Vi har frisør- 
og fotpleietilbud en gang i uken.

• Besøkstider. Du kan ta imot be-
søk når du ønsker. Er det mange 
besøkende bør det skje i leilighe-
ten hvis ikke annet er avtalt med 
personalet.

FØLGENDE TJENESTER MÅ 
DEN ENKELTE SØRGE FOR 
SELV
• Egen lege. Du må forholde deg 

til din fastlege. Behov for under-
søkelse, utredning og henvisnin-
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KONTAKTINFORMASJON
Avdeling Bjønnestoppen tlf.: 95 46 26 95

Avdelingsleder Kristine Eilerås tlf.: 95 19 35 19. 
E-post: kristine.eileras@faerder.kommune.no

Resepsjon: 40 90 68 00 (betjent mellom kl. 08:00 og kl. 15:30)

Velkommen til Bjønnestoppen!

Dine primærkontakter er:


