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Kjære beboere og pårørende 
 
Somatisk avdeling og Soltun er fulltids pleieavdelinger ved Herøy Omsorgssenter.  

Somatisk avdeling har 12 sengeplasser fordelt på to «enheter». Hver enhet har sin egen stue, 

kjøkken og spisestue. Soltun har 6 sengeplasser, samt stue og kjøkken. 

 

Avdelingens døgnrytme: 
07.30-07.45 Rapport fra nattevakt til dagvakt 

07.45 Morgenstell 

08.30 Frokost 

10.00 Fortsettelse morgenstell 

11.00 Aktivitetstimen 

11.30 Formiddagskaffe 

12.00 Rapport 

13.30 Middagsservering (helg kl: 13.00) 

14.30 Middagshvil 

17.00 Ettermiddagskaffe 

19.30 Kveldsmat (helg 18.30) 

22.15 Rapport fra aftenvakt til nattevakt. 

 

Vi på avdelingen setter stor pris på besøk av familie og venner av pasientene.  

Vi har ikke fast besøkelsestid.  

Sosiale tilbud:  

 Tirsdagskaffe (Frivillige-Røde kors) 

 Bingo annen hver tirsdag 

 Kioskvogn annen hver onsdag 

 Andakt- se egen plan. 

 Besøk av frivillige lag, foreninger og Humørsprederne 



 

 Bruk av uteområde sammen med pårørende eller personell 

 Sangstund hver 14 dag 

 

Tilleggstjenester: 

 Tilsynslege 

 Fysioterapi 

 Tannhelsetjeneste 

 Formidling og tilpassing av tekniske hjelpemidler 

 Logopedtjeneste 

 Demensteam 

 Kreftkoordinator 

 Ergoterapaut 

 

Tjenester vi ikke yter, men kan formidle: 

 Fotpleier (Betalingstjeneste) 

 Frisør (Betalingstjeneste) 

 Prest 

 Optiker (Betalingstjeneste) 

 Innkjøp av blader (Selges i kioskvogn) 

 

Tjenester vi ønsker bistand av fra pårørende:  

 Innkjøp og merking av klær 

 Pådekking og rydding etter gjester ved større private selskaper 

 Pynting med personlige eiendeler av beboers rom 

 Personlige eiendeler merkes 

 Lag minnealbum av slekt og beboer 

 

Som pasient kan du forvente deg at:  

 du blir ivaretatt og respektert 

 taushetsplikten blir overholdt 

 du får informasjon om de tjenester som tilbys 

 du og pårørende får orientering om endringer i tjenestetilbud og gis mulighet til å 

uttale deg. 

 du får hjelp til å ta avgjørelser hvis sykdom gjør det vanskelig.  Hjelpeverge utnevnes 

ved behov 



 

 
 

Institusjon forventer av pasient/pårørende: 

 Respekt for at personalet er underlagt taushetsplikt 

 Respekt for at hjelp ikke ytes der beboer kan klare seg selv 

 At den enkelte ansatte møtes med respekt og høflighet 

 At pårørende bør bistå beboer med det institusjon ikke kan tilby. 

 Forståelse for at vi på faglig grunnlag kan foreta intern flytting av beboere til annen 

avdeling  

 

 

Du må ordne med overflytting av telefon og melding om flytting/ ny adresse. 

 

Som pårørende er du hjertelig velkommen på besøk, eller ta kontakt på telefon 75 06 80 37  

 

Vær snill å si ifra hvis dere har ønsker, behov eller idèer som vi trenger å vite om. 

 

 
Fagansvarlig leder for somatisk avdeling er Silje Sandstrak, hun kan treffes på  

telefon 75 06 80 38 eller 75 06 80 37 

epost: silje.sandstrak@heroy-no.kommune.no 

 

Fagansvarlig leder for Soltun er Rigmor Knutsen, hun kan treffes på  

telefon 75 06 80 35 

epost: rigmor.knutsen@heroy-no.kommune.no 

 

Enhetsleder for Herøy omsorgssenter er Wenche Sæthre Jørgensen, hun kan treffes på   

telefon 75 06 80 47  

e-post: wenche.saethre.jorgensen@heroy-no.kommune.no  
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