
Til nye beboere         

Informasjon til nye beboere ved Ramsvigtunet sykehjem. 

Toalettsaker 
Sykehjemmet holder såpe, sjampo, tannkrem og enkle barberartikler. Dersom du ønsker andre 

typer/merker enn det sykehjemmet kjøper inn, må du selv bekoste dette. Det samme gjelder 

hudpleieprodukter for eget velvære. Hudpleieprodukter som inngår i behandlingen dekkes av 

sykehjemmet. 

Medisiner 
De medisinene du bruker, må du ta med til sykehjemmet. Dette for at legen og sykepleierne 

skal vite hva du bruker for å kunne fortsette behandlingen. Utgifter til medisiner dekkes av 

sykehjemmet. 

Møblering av rommet 
På rommet er det en standard møblering. Der er en spesialseng av hensyn til personalets 

arbeidsforhold. Du må gjerne ta med "Godstolen", en kommode eller et annet møbel du er 

glad i. Kanskje ønsker du dine egne bilder på veggen. 

Nærmere avtale med avdelingen om møblering, vil være nyttig for begge parter. 

Privat tøy 
Garderobeplassen er nokså begrenset. Ta derfor ikke med for mye tøy i begynnelsen. Tøyet 

som medtas bør være lettstelt og vaskbart. 

Det henstilles til pårørende om å vaske privattøyet. Sykehjemmet tar ikke ansvar for skader på 

privattøy som vaskes på avdelingene. Alt privattøy må merkes, enten med navnelapp eller 

navneblekk. Pårørende må kjøpe tøymerker og sy disse på. 

Røyking 
Vi tilstreber et røykfritt miljø på sykehjemmet. Det er forbudt å røyke for pårørende og 

personalet. Beboere som røyker må gå til eget røykerom. Det er strengt forbudt å røyke på 

sengen. 

Aviser 
Sykehjemmet abonnerer på Stavanger Aftenblad. Det er et eksemplar pr. avdeling. Den 

enkelte kan selv abonnere på den/de aviser/tidsskrift som ønskes. 

Telefon 
Dersom du ønsker å flytte din private telefon til sykehjemmet, må flytting meldes Phonero. 

Dette må du selv eller dine pårørende ordne. Du må selv betale for denne flyttingen. Du får 

egen telefonlinje. 

Post 
Du eller dine pårørende må melde adresseforandring til dine postforbindelser. Post mottas på 

sykehjemmet hver dag og bringes til den avdelingen du bor i. Sykehjemmet har postkasse for 



utgående post i resepsjonen. 

Beboer eller pårørende har selv ansvaret for å etterspørre/sjekke postlomme på avdelingene 

for å sikre at posten blir mottatt i tide. 

Betaling for oppholdet 
Betaling for oppholdet fastsettes av Sosialdepartementet og Stavanger kommune. Beboere 

med inntekt ut over Folketrygdens grunnbeløp, må betale et tilleggsbeløp.  

Nærmere opplysninger kan du lese på om egenbetaling. 

Personlig økonomi 
Det er ingen banktjenester på sykehjemmet. Vi henstiller til pårørende å ivareta beboers 

økonomi dersom de ikke selv ønsker/kan dette. Det frarådes å oppbevare verdisaker og 

pengebeløp på rommet. Sykehjemmet har safe hvor dette kan deponeres. Vi oppfordrer de 

beboere som ikke har jevnlig besøk av pårørende eller kontaktperson, å deponere et mindre 

beløp på avdelingskontoret til betaling av frisørtjeneste, fotpleie, aktiviteter m.m. 

Assuranse 
Medbrakte eiendeler og verdigjenstander kan/bør forsikres av den enkelte. 

Flyttemelding 
Ved innflytting på langtidsopphold skal Folkeregisteret ha melding om flytting på eget 

skjema. Dette skjema må du eller pårørende fylle ut og sende Folkeregisteret. 

Kafe                                                                                                                            
Vi har egen kafe hvor du og dine pårørende kan kjøpe påsmurt, kaker, kaffe eller 

kolonialvarer. 

Legetjeneste 
Vi har fast legevisitt en dag pr. uke mellom kl. 09.00 -15.00. Hvis pårørende ønsker samtale 

med legen bør dette avtales på forhånd. 

Fysio- og ergoterapi 
Beboere som trenger fysio- og ergoterapi, eller har behov for tilpassing av hjelpemidler, 

henvises via avdelingen.  

Fotpleie  
Sykehjemmet har avtale med praktiserende fotterapeut. Tjenesten utføres på sykehjemmet. 

Utgifter til behandlingen må den enkelte selv dekke. Nærmere opplysninger fås på 

avdelingen. 

Tannlegetjeneste 
Nødvendig tannbehandling dekkes ved alle typer døgnopphold. Tap av tannprotese forårsaket 

av beboeren selv, dekkes ikke av sykehjemmet. 

Frisør 
Sykehjemmet har egen frisørsalong. Den er betjent tre dager i uken, tirsdag, torsdag og 

fredag. Timebestilling skjer via avdelingen eller direkte til frisørsalongen. 

Kirkelige tjenester 
Sykehjemmet sogner til Varden menighet og betjenes av menighetens prester. For tiden er det 

http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Helse/Kommunelegen/Alders--og-sykehjem/Sykehjem/Slatthaug-sykehjem/Egenbetaling/


andakt annenhver fredag kl. 11.00. Samtale med presten kan avtales med avdelingen eller 

direkte til prestekontoret. Hvis ønskelig er betjeningen behjelpelig med å kontakte andre 

menigheter eller trossamfunn. 

Kontakt med personalet 
Personalet vil alltid være behjelpelig med ting du måtte lure på. Er det noe du ønsker å drøfte 

med sykehjemmets ledelse er du alltid velkommen. Kan du ikke komme på kontoret, kommer 

vi til deg. Personalet vil også hjelpe til med å registrere mishagsytringer, og sende dem til 

rette klageinstans. En mishagsytring er en skriftlig klage eller et forslag til forbedring som gis 

av beboer eller pårørende. Mishagsytringen bør signeres. Vi har også et ros og ris skjema som 

du/dere kan fylle ut, det finner du i resepsjonen. 

Utlån av lokaler 
Du har anledning til å benytte vårt dagsenter til selskaper.  Dagsenteret kan benyttes i helgene 

eller på kveldstid. Her kan det dekkes til ca.30 personer. Reservasjon må avtales på forhånd 

og du og din familie må selv stå for arrangementet. Dere får utlevert rutiner for lån av lokalet 

som må følges. Avtal med personalet på avdelingen.  

Ting pårørende kan være behjelpelige med 
* Merking av tøy. 

* Vask av tøy. 

* Innkjøp av klær. 

* Påse at beboeren har de klær og sko de har behov for. 

* Medvirke til at beboeren oppnår en så høy livskvalitet som mulig ved å ta beboeren med på 

sosialt liv utenfor sykehjemmet. 

* Medvirke i sosiale aktiviteter på avdelingen og fellesarrangementer på sykehjemmet. 

* Følge beboeren til undersøkelser utenfor sykehjemmet (tannlege, lege, røntgen etc.). 

* Støvtørk på rommet dersom mye smånips etc. 

Velkommen som ny beboer på sykehjemmet 

 



 


