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Vi vil med dette ønske deg velkommen som beboer på 

Venneslaheimen! 

Vi håper at du og dine pårørende gjennom denne brosjyren vil få 

nyttig informasjon. 

Venneslaheimen er et sykehjem med 4 avdelinger og totalt 73 

plasser. 

Våre ansatte tilstreber å gi tjenester med god kvalitet og samtidig 

behandle brukerne på en respektfull måte. 

Vi tilbyr tjenester som langtidsopphold, korttidsopphold og 

avlastningsopphold. Søknad om disse tjenestene behandles av 

kommunens saksbehandlingsteam.                                              

Vi tilbyr også kommunal øyeblikkelig hjelp som er en tjeneste som 

gis i stedet for sykehusinnleggelse, og som tildeles av kommunens 

fastleger, legevaktsleger og tilsynsleger. 

Venneslaheimens målsetting er: 

• Et godt og trygt sted å bo for beboerne 

• En utfordrende, trygg og god arbeidsplass for de ansatte 

• Økonomisk handlefrihet 

Våre 4 avdelinger er organisert på følgende måte: 

• 1etg nybygg: 24 plasser, skjermet enhet for demente 

• 2etg nybygg: 16 plasser for somatiske brukere og 8 plasser 

for ressurskrevende brukere. 

• Avd. A1/A3: 13 plasser for somatiske brukere. 

• Avd. A2: Korttidsavdeling med 12 plasser der 1 plass er 

kommunal øyeblikkelig hjelp plass. 

 

 

 



Diverse informasjon: 

Alle rommene på sykehjemmet er enerom med eget bad med WC og 

dusj. 

For at ansatte skal ha gode arbeidsforhold og at vi skal kunne utføre 

et godt renhold, er det viktig at rommene møbleres i samråd med de 

ansatte. Brukes hjelpemidler er det nødvendig med god gulvplass for 

å få gode arbeidsforhold.  

Når rommene møbleres må det tenkes gjennom muligheter for 

renhold både på overflaten og under, og evt. smittevask. 

Renholderne tørker møblene med fuktig klut, men utfører ikke dyp 

rens. Skinnmøbler anbefales. 

Dersom rommet innredes med mye pyntegjenstander må pårørende 

ta ansvar for støv tørking og vasking.  

Alle beboerrom har følgende TV kanaler tilgjengelig: NRK, TV 2 og 

TV Norge. Dersom det er ønskelig med flere kanaler må den enkelte 

beboer dekke kostnadene rundt dette selv. Tidligere innbetalt NRK 

lisens må sies opp når en beboer får tildelt langtidsplass på 

Venneslaheimen. 

Vi har trådløst nettverk tilgjengelig for våre beboere. 

Innbyrdes flytting mellom rom og avdelinger kan i enkelte tilfeller bli 

nødvendig.  

Hver beboer får tildelt en primærsykepleier og en 

primærhjelpepleier/omsorgsarbeider. Denne personen har 

hovedansvaret for beboeren, og er også kontaktperson for 

pårørende. 

Pårørende er en viktig samarbeidspartner for oss som arbeider på 

Venneslaheimen, og det er ønskelig med god kontakt og dialog for å 

få til best mulig samhandling. 

Det er ingen fast besøkstid, og pårørende og besøkende er 

velkommen hele dagen. 



Ved enkelte tilfeller rundt måltider kan det oppstå at vi må be 

pårørende om å være på rommene til sine beboere. Dette er for at vi 

som arbeider har en plikt til å ivareta taushet overfor beboerne. 

Medisinsk ansvar ivaretas av fast ansatte tilsynsleger (Terje 

Horrigmo og Finn Bjørn Rørvik). Tilsynslegene er gjennomfører 

legevisitt hver tirsdag. 

Når lege henviser til spesialist og det er behov for transport via 

pasientreiser så dekkes egenandelen på reisen av sykehjemmet. 

Sykehjemmet dekker også transport til den offentlige 

tannhelsetjenesten, Vennesla tannklinikk. 

Transport utover dette, dekkes ikke. 

Måltider: 

Sykehjemmet er tilknyttet eget kjøkken som forsyner de ulike 

avdelingene med mat til beboerne. 

Vanligvis serveres måltidene til følgende tider: 

✓ Frokost  kl. 09.00 

✓ Lunsj   kl. 12.30 

✓ Middag  kl. 15.30 

✓ Kveldsmat kl. 18.30 

Det er mulig for pårørende å kjøpe mat fra kjøkkenet dersom de 

ønsker å spise enkelte måltider sammen med sine beboere. 

Tøy/tøyvask: 

Privattøy til langtidsbeboere vaskes ved sykehjemmets vaskeri. Det 

er derfor viktig at alt privattøy er merket med navn. Det er 

beboer/pårørende sitt ansvar at alt tøy er merket. Egnede lapper for 

merking av tøy kan bestilles og må dekkes av beboeren selv. 

Informasjon om hvor disse lappene bestilles kan dere få av 

personalet. 

Sykehjemmet har ingen forsikring som dekker tap av tøy. 

 



Verdisaker: 

Verdisaker (smykker, klokker o.l.) oppbevares på eget ansvar. Det 

anbefales ikke at beboerne har penger eller andre verdifulle 

gjenstander på rommene sine. 

Sykehjemmet har ingen forsikring som dekker tap av verdisaker. 

Vi har heller ingen forsikring som dekker tap av briller eller 

høreapparat. Vi oppfordrer derfor alle til å tegne egne forsikringer på 

dette. 

Aktiviteter/tilbud: 

Venneslaheimen har aktivitør som arbeider 3 dager i uken. 

Aktivitøren tilbyr aktiviteter i gruppe og individuelt.  

Vi har også et godt samarbeid med andre frivillige aktører som tilbyr 

ulike aktiviteter til beboerne på Venneslaheimen. 

Informasjon om ulike aktiviteter henges opp på alle avdelinger. 

Alle beboerne får tilbud om frisør og fotpleie. Kostnader til dette må 

dekkes av beboerne, og regning blir sendt hjem til pårørende/verge 

med ansvar for økonomien. 

Aktuelle telefonnummer: 

• Resepsjonen: 381 50960 

• 1.etg nybygg: 982 93 828 

• 2.etg nybygg: 982 93 748 

• A1A3: 982 93 823 

• A2 Korttidsavdeling: 911 38 244 

 

• Enhetsleder Ann Cathrin Ruenes: 958 18753 

• Avdelingsleder Trine Eidet: 900 56213 

• Avdelingsleder Wenche S. Christiansen: 9131895 

• Avdelingsleder Siren Eldor: 95253767 

 

 


