
Telefon: 51 74 24 74 

Velkommen til 
Sykeavdelingen 

          …..vi er her for deg…. 

Telefon avdelingen dag/kveld 
51 74 24 74 
Telefon avdelingen natt 
51 74 24 72 

Virksomhetsleder  
Olaug Thingbø 
51 74 24 11 
 

Måltidene på avdelingen:  

 Fleksibel frokost 

 Fruktservering 

 Middag 12.30 

 Kaffe 15.30  

 Kveldsmat 18.00 

Måltider serveres også utenom disse 

tidene dersom det er behov for det. 

 

Arrangementer på Jonsokberget fore-

går hovedsakelig på Dagsenteret eller i 

kafeen. Det blir gitt informasjon i avde-

lingen over de ulike tilstelningene. 

 

Betaling foregår etter faste satser. 

Avdelingen er røykfri, røykende må 

benytte en av avdelingens terrasser. 

 

Praktiske opplysninger  

Kafeen på Jonsokberget 

   S T R A N D  K O M M U N E  
V I  Ø N S K E R  D E G  O G  D I N E  P Å R Ø R E N D E  V E L K O M M E N  
T I L  O S S ,  O G  H Å P E R  A T  D E R E  V I L  T R I V E S  H O S  O S S !  



Velkommen til deg som er blitt pasient ved Sykeavdelingen 

Helhetlig omsorg 
Avdelingen har egen tilsynslege som har 
visitt to ganger i uka. Det avholdes pårø-
rendemøter jevnlig.    

Sykeavdelingen er knyttet til den kommu-
nale fysio– og ergoterapi-tjenesten, der 
pasientene kan få behandling etter en 
faglig vurdering.  
 
I tillegg er det også frisør og fotpleier 
knyttet til Jonsokberget. Personalet er be-
hjelpelige med å bestille time hos dem 
etter behov og ønske. Avdelingen har også 
kontakt med Tannhelsetjenesten årlig, samt 
etter behov.  

Det er ønskelig at du som pasient får delta 
i din familie og venners liv i størst mulig 
grad, ut fra din helsestilstand. Det er ikke 
noe i veien for at du, dersom det er ønske-
lig og praktisk gjennomførbart, kan forlate 
avdelingen for noen timer/dager. 

Pårørende 
 Hos oss er pårørende velkomne til avde-
lingen når som helst på døgnet!  

Pårørende kan hjelpe til med: 
Pynte rommet med personlige eiendeler. 
(Pass på at rommene ikke blir overfylte, 
da dette skaper mye ekstraarbeid for 
rengjøringspersonalet.) 
Det er pårørendes ansvar å tørke støv av 
møbler som tas inn på rommet 
(eksempelvis bokhyller, bilder og lignen-
de) 
Husk å merke klær med navnelapper. 
Avdelingen er behjelpelig med å skaffe 
bestillingslapper. 
Vask av privattøy utføres av vaskeritje-
nesten her på huset, men fine ullklær og 
andre spesielle klær bør vaskes hjemme. 

 
Avdelingen kan ikke ta ansvar for verdis-
aker. Vi ber dere derfor om å heller leg-
ge dette igjen hjemme.  

 
Vær fri til å gjøre det dere selv ønsker, 
slik at besøkene også  blir positive for 
dere! 

 
 

Store og gode enerom på Sykeavdelingen i 
lyse og lette farger. 

Solrik og lun terrasse som benyttes etter ønske.  
”Seng ingen hindring” :-) 

Sykeavdelingen 
Sykeavdelingen er Strand Kommune sitt 
sykehjem, og hit kommer det mennesker 
som har et så omfattende hjelpebehov at 
de ikke lenger kan bo hjemme.  

Avdelingen ligger på et av Jørpelands 
flotteste områder, og har en panoramaut-
sikt over Idsefjorden. Her er det 16 
enerom med egne bad, og er en del av 
Jonsokberget Bo– og Aktivitetssenter. Her 
er det ansatt sykepleiere, hjelpepleiere og 
assistenter for å ivareta deres behov.  

Avdelingen jobber aktivt for å skape tillit, 
trygghet og trivsel for både pasienter og 
pårørende. Vi ønsker å legge til rette for 
at pasientene opplever omsorg og verdig-
het, også ved livets slutt. Avdelingen leg-
ger stor vekt på lindrende behandling. 


