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Velkommen 
til Smidsrød
helsehus!

Smidsrød helsehus åpnet i oktober 
2013 og består i dag av disse 
avdelingene: 

• Villa Smidsrød- lindrende og 
intermediær

• Avdeling 1 - langtid
• Avdeling 2 - langtid
• Avdeling 3 - rullering/korttid
• Avdeling 4 - rehabilitering
• Dagsenter / dagrehabilitering
• Færder sentralkjøkken

Vår visjon er Helse steg for steg.

Vi arbeider tverrfaglig med fokus på 
å opprettholde og bedre  
pasientenes funksjonsnivå ved hjelp 
av ulike aktiviteter i et sosialt miljø. 
Dette for at du skal være i stand til å 
bo i eget hjem lengst mulig.

Vi samarbeider med hjemme- 
tjenesten for å sikre god overgang 
ved hjemreise og tilpasse tjenester 
etter behov. Pårørende er en viktig 
ressurs.

Smidsrød helsehus er kommunens 
rehabiliteringsinstitusjon med 72 
plasser, inklusiv 16 langtidsplasser. 
Færder sentralkjøkken ligger lokali-
sert i helsehuset. Sentral- 
kjøkkenet lager mat for mange  
enheter i kommunen.

Sjølyst eldresenter er også en del av 
helsehuset med ulike aktiviteter og 
tilbud.
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aktiviteter i avdelingene. Har du 
dagsenter når du er hjemme kan du 
benytte deg av tilbudet også når du 
er hos oss. Vi har både ergoterapeut 
og fysioterapeut i avdelingene som 
bidrar med sin kompetanse ift. å 
gjenvinne/opprettholde ditt  
funksjonsnivå, veilede, tilrettelegge 
for hjemreise og søke om hjelpe- 
midler.

GENERELL INFORMASJON
PAS
Alle får tildelt en Pasientansvarlig 
sykepleier som følger deg opp.
Ytterligere informasjon får du i din 
avdeling. 

Aktiviteter
Fellestrening daglig med fokus på 
styrke og balanse, samt varierte 

Dag Klokken Program

Dagtid 11:00–11:30 Trim i avdeling

Mandager 12:30–13:00 Trim og trall på dagsenteret

Tirsdager 12:00–12:30 Andakt i seremonirom

Onsdager 10:00–12:00 Kiosktralle

Fredager 11:00–12:30 Bingo på dagsenteret

FAST UKEPROGRAM
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Ernæring
Vi har ansatt kokk i hver avdeling 
som sikrer næringsrikt og variert 
kosthold. Det serveres fire hoved-
måltider daglig. 

• Frokost  kl. 09:00–10:00
• Lunsj  kl. 12:00–13:00
• Middag  kl. 15:30–16:30
• Kvelds  kl. 19:00–20:00
• Senkvelds fra kl. 21:00 for de 

som ønsker.

Kaffe og mellommåltider etter 
ønsker og behov.

Lege
Tilsynslege på Smidsrød helsehus 

følger opp behandling som allerede er 
startet. Akutt skade/sykdom som opp-
står under oppholdet blir tatt hånd om. 
Ved behov for undersøkelse, utredning 
og henvisninger må du ta opp med 
fastlege. 

Kostnader 
Det påløper en egenandel for de fleste 
typer opphold. Satsen for 2022 er på kr 
180,–. Beløpet blir fakturert hver 
måned og regningen kommer i posten.

Klargjøring av rom
Rom klargjøres i hovedsak på dagtid 
til neste pasient. Ta eventuelt kontakt 
med avdelingen for å avtale tidspunkt 
for din ankomst.
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AVDELINGER PÅ 
SMIDSRØD HELSEHUS

VIlla Smidsrød Intermediær og 
lindrende avdeling
Avdelingen har 16 rom.

Intermediærplasser tar imot  
pasienter fra sykehuset. Her ferdig- 
stilles behandling og planer iverk-
satt fra sykehuset før hjemreise.

Lindrende plasser tar imot alvorlig 
syke pasienter. Oppholdets varighet 
vurderes fortløpende ut ifra  
pasientens behov.

Avdeling 1 - langtidsavdeling
Avdelingen har 8 rom for pasienter 
med behov for heldøgnsomsorg. Vi 
har fokus på respekt, trivsel og 
tilrettelegging av individuelle 
aktiviteter.

Avdeling 2 - langtidsavdeling
Avdelingen har 16 rom for pasienter 
med behov for heldøgnsomsorg. 
Aktivitetsdosetten er iverksatt for å 
sikre individuelt tilpassede aktivite-
ter daglig. Det legges opp til aktivi-
teter som bidrar til å normalisere 
kroppens naturlige funksjoner.

Avdeling 3 - korttid/rullering
Avdelingen har 16 rom for pasienter 
på korttids- og rulleringsopphold. 
Rullering innebærer jevnlig opp-

hold med noen ukers mellomrom. 
Korttidsplasser benyttes etter funk-
sjonsfall både fra hjemmet og etter 
sykehusopphold.

Avdeling 4 - rehabilitering
Avdelingen har 16 rom for pasien-
ter med behov for opptrening etter 
sykdom/skade. Vi rehabiliterer  
pasienter til å gjenvinne funksjo-
ner og bistår for at du skal takle en 
endret livssituasjon. 

Dagsenter - dagrehabilitering
Dagsenteret gir daglig tilbud til 19 
hjemmeboende pasienter.  
Her får du mulighet til å delta på 
ulike sosiale og kulturelle aktiviteter 
samt være med på ulike trenings-
grupper. Fokus på helsefremmen-
de og forebyggende tiltak og god 
ernæring. 

Dagrehabilitering er et avgrenset 
treningstilbud som primært tilbys 
etter rehab/sykehusopphold. 
Dagsenteret har eget transport- 
tilbud. 
 
Tilbudet er åpent mandag–fredag kl. 
08:30–16:30. Stengt helg og høytider.
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Det er trådløst nettverk i hele 
bygget. Se oppslag for brukernavn 
og passord. 

Vi har to TV-stuer i hver avdeling 
med mange kanaler å velge mellom. 

I tillegg er det mulighet for å koble til 
eget TV på rommet. 

Sykesignalanlegg innebærer 
ordinær veggfast ringesnor ved seng 
og toalett for tilkalling av personell, 
samt trådløs ringesnor som er 
utformet som et smykke.  
Pasientrommene er utstyrt med 
sensor som kan aktiveres for  
å melde fra når døren åpnes. 

Det er mulighet for plassering av 
sensor som registrer når pasienter 
står opp av sengen. På den måten 
kan personell komme raskt til hos 
pasienter som ikke selv tilkaller 
hjelp og der det vurderes som et 
godt forebyggende tiltak.

Vi har også tilbud om bruk av GPS. 
Da kan personalet eller pårørende 
enkelt finne posisjon der pasienten 
befinner seg, dersom han/hun ikke 
finner veien tilbake.

Velferdsteknologien tas i bruk etter 
samtykke fra den enkelte.

Velferdsteknologi
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KONTAKTINFORMASJON

Smidsrød helsehus, resepsjon (tlf.) 
40 91 44 00 (kl. 08:00–15:30)

Besøksadresse:
Øreveien 7 og 13
3120 Nøtterøy


