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Velkommen 
til avdeling 
Lindholmen

Avdeling Lindholmen er en avdeling 
med 18 sykehjemsplasser. Avde-
lingen består av to bogrupper:

• Bogruppe Nord: 10 beboere med 
demens/kognitiv svikt. I bo- 
gruppen er det fokus på hver-
dagsaktiviteter, sosial deltagelse 
og meningsfulle dager. Opple-
velse av mestring er en viktig del 
av hverdagen. 

• Bogruppe Øst: 8 beboere med 
demens/kognitiv svikt og/eller 
somatisk sykdom. I Bogruppen 
er det fokus på verdighet, lind-
ring/palliasjon og stell og pleie.

Det må påregnes å flytte internt 
mellom avdelingene og eventuelt 
bogrupper dersom behovene til den 

Pårørende er en viktig ressurs og 
samarbeidspartner for oss, og vi vil 
legge til rette for en god og åpen 
dialog. Det er vårt mål at pårørende 
skal inkluderes i arbeidet med og 
rundt beboerne. 

Avdelingen har ingen besøkstider, 
og det er tillatt å ha med seg dyr på 
besøk i avdelingen. Hunder bes om å 
holdes i bånd.

Beboeres klær må merkes med både 
navn og avdeling, og det oppfordres 
til å ikke benytte klær som ikke tåler 
40 grader industrivask.

Beboere har anledning til å ha egne 
kontanter i resepsjonen slik at de 
kan handle på en kiosktralle som 
kommer hver uke, ved den ukentlige 
bingoen eller ved andre arrange-
menter.

På avdelingen arbeider det dyktige 
og engasjerte sykepleiere, syke-
hjemslege, helsefagarbeidere og 
assistenter som gjennom tillit og 
trygghet har den enkelte beboer i 
fokus. 

Vi er nysgjerrige på velferdsteknolo-
giske løsninger og har faglig utvik-
ling i fokus. Vi arbeider etter visjonen 
om personsentrert omsorg, og vi 
har også en egen kokk på post som 
sikrer næringsrik og variert kost.

enkelte beboer endrer seg. Vi vil 
varsle i god tid, og ta hensyn til øn-
sker og behov så langt det er rimelig. 

Det skal være godt å bo og arbeide 
på Lindholmen, og man skal oppleve 
trygghet og mening i sin hverdag.

Alle beboere hos oss får en egen 
pasientansvarlig sykepleier (PAS) og 
en primærkontakt, samt tilbud om 
individuelt tilpassede aktiviteter/sti-
muli i egen aktivitetsdosett.

Vi samarbeider med frivillige akti-
vitetsvenner, har besøkshunder, og 
deltar på fellesarrangementer andre 
steder på institusjonen. Av og til har 
vi også bilturer ut for å besøke kjen-
te og kjære steder.
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KONTAKTINFORMASJON

Telefon til avdeling Lindholmen
Ansvarsvakt øst tlf.:  40 90 68 51
Ansvarsvakt nord tlf.:   94 16 59 14
Natt Lindholmen tlf.:   40 90 68 57

Ris og ros
Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter sin målsetting er at alle som bor og 
arbeider hos oss skal ha det bra. I arbeidet med å nå målsettingen og videre-
utvikle tjenestene er tilbakemeldinger fra beboere og deres pårørende svært 
verdifulle. Dersom du har tilbakemeldinger til oss kan disse meldes:

Leder: Lynn Sevik tlf.: 94 89 06 18.  
E-post: lynn.weierod.sevik@faerder.kommune.no

Institusjonsleder: Reidar Thoresen tlf.: 90 69 69 66 
E-post: reidar.thoresen@faerder.kommune.no

Sykehjemslege i avdelingen: Terje Wessel-Aas

Din pasientansvarlige sykepleier er:

Din primærkontakt er:


