Praktiske opplysninger: Hvis du oppretter konto på Prix kan vi handle for
deg. Personlige artikler, såpe, tannkrem, vaskepulver etc. Du får regning
på det du kjøper.
Andre tilbud: Vi er behjelpelig med å bestille time til Frisør. Dagtilbud på
Furuheim kan også brukere på Furumoen benytte seg av. Foruten det
får vi iblant besøk av «den kulturelle spaserstokken», kulturskolen og
kirka.
Medisiner: Vi kan hjelpe deg med medisiner, bestille resepter, hente
medisiner på apoteket, fylle dosett eller ordne med multidose.
Du må skrive under fullmakt på apoteket og du blir trukket direkte fra
din konto i banken.
Alle kvitteringer ligger i en mappe i skap på kjøkkenet i leiligheten.
Du har samme fastlege som før, vi følger ikke til lege eller andre
helseinst. Vi kan sette injeksjoner og ta blodprøver.
Hjemmehjelp/praktisk bistand: Hjemmehjelp gis på grunnlag av
enkeltvedtak. Det tildeles 2 timer pr uke. Leilighetene blir vasket hver
14 dag og vinduer x 2 pr år. Du må ikke ha tunge tepper eller ryer. Hvis
vi skal støvsuge tepper må du ha støvsuger. Praktisk bistand er alt som
gjøres for at fellesskapet blir godt. Vi vasker tøy, rydder og gjør det
koselig. Serverer middag, skriver handleliste til Coop og Apoteket. Lager
god mat, om mulig etter ditt ønske. Vi har kake til kaffen hver dag. Vi
vasker og pynter til høytider i fellesarealet. Pårørende pynter
leilighetene om ønskelig. Pårørende ordner med klær til høytidene.
Opprydding/oppvask etter besøk:
Bruker selv eller besøket må selv vaske opp og rydde etter seg .
Nedvasking av leilighet ved opphør av leiekontrakt:
Bruker/Pårørende har ansvar for nedvasking.
Dagsrytme: Frokost 9-10, Middag 13.00., Kvelds kl. 18.00.

Velkommen til Furumoen Omsorgssenter avd D
Med denne brosjyren vil vi ønske deg og dine pårørende velkommen til
Furumoen. Vi ønsker å gi dere informasjon om hvilke tilbud vi har, samt
andre praktiske opplysninger.
Vi som arbeider her vil gjøre vårt beste for at du skal finne det til rette. Vi
er avhengig av et godt samarbeid med deg som bruker våre tjenester,
din familie og/eller venner.
Kommunens målsetting er at «Alle i kommunen skal være trygge på å få
nødvendig pleie og omsorgstjenester av god kvalitet, enten de bor i eget
hjem, omsorgsbolig eller har opphold i institusjon.
Beskrivelse av omsorgssenteret:
Furumoen Omsorgssenter stod ferdig høsten 2000. Vi har 24 leiligheter,
fordelt på tre fløyer, samt en kontorfløy i bygget. Av disse tre fløyer er
avd B/C bofelleskap for aldersdemente, avd D er omsorgsleiligheter. Det
er 8 leiligheter i hver fløy. Disse ligger rundt et kjøkken og stue.
Leiligheten består av:
Kombinert stue/kjøkken med kjøleskap, oppvaskmaskin og kokeplater.
Bad med dusj, wc, håndvask, vaskemaskin. Gang med garderobe og bod.
Utgang til egen terasse. Panelovner er montert, samt TV og telefonuttak
i stua. Leietaker må selv melde fra til televerket om å flytte telefon.
Gardiner og dusjforheng:
Leilighetene er ikke utstyrt med gardiner. Stua: 2 lengder på ca 180 og 1
lengde på 205 cm Soverommet: 2 lengder på ca 155 cm.
Bad: 1 dusjforheng. Et lite vindu på kjøkkenet.
Viktig med korte gardiner der det er panelovn.

Før innflytting underskrives en leiekontrakt mellom bruker og Sauherad
kommune.
Praktiske opplysninger: Det utleveres nøkkel til leiligheten som må
leveres tilbake til Pleie og Omsorgs avd ved opphør av leiekontrakt.
Bruker og pårørende står selv for innflytting etter avtale med leder. Det
kan søkes om bostøtte, søknadsskjema på Nav.no.
Post: Du må selv melde flytting til Posten, eventuell omadressering til
pårørende/verge må også meldes Posten.
Utstyr: Bruker må ha eget sengetøy/dyne, pute, sengeklær. Bruker må
ha vaskemiddel til vask av gulv/klær og til personlig hygiene.
Hjelpemiddel: Er det behov for sykeseng eller andre hjelpemidler kan
det søkes om dette til Hjelpemiddelsentralen. Bruker du rullestol er det
viktig å ta hensyn til dette i forhold til møblering. Det må være plass til å
bevege seg.
Alarm: Du kan søke på trygghetsalarm, til en leie på ca kr 250,- pr mnd.
Du må kontakte telenor selv.
Husholdning: Du kan holde maten selv eller være med på felles
måltider. Middag kjøper vi fra Nome Felleskjøkken og det koster kr 82 pr
dag. Tørrmat koster kr 1000,- pr mnd.
Husleie er kr 8960,- pr mnd inkl strøm.
Primærkontakt: Alle får tildelt primærkontakt, den har spesielt ansvar for
deg. Informasjon og spørsmål begge veger går gjennom lagleder eller
Primærkontakt.
Lagleder for avd er Ida Vogsland: tlf 35 95 72 16
Enhetsleder Pleie og Omsorg er Torunn Hesthag: tlf 35 95 72 15
Telefon på avd: 35 95 72 20

