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              Velkommen til  
    Sør-Odal alders- og sykehjem 
 

Denne brosjyren er ment som en orientering til nåværende  
og fremtidige beboere, deres pårørende og andre vi har  
kontakt og samarbeid med. 
 
 
Om det melder seg spørsmål som brosjyren ikke gir svar på, 
ber vi om at disse rettes til personalet. 
 
 
Vi håper at alle beboere vil trives hos oss enten oppholdet  
blir av kortere eller lengre varighet. 
 
 
 
 

 

Sør-Odal alders- og sykehjem 
 

Personalet ved SOAS 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
1. ORIENTERING 
 

Sør-Odal alders- og sykehjem har tre sykehjemsavdelinger, 
FU (underetasjen),  F 1 (første etasje) og avdeling G som er en 
tilrettelagt enhet for aldersdemente med plass til 16 beboere. 
Egen brosjyre beskriver tilbudet. 
 
I alle avdelinger er det enerom.  
 
Vi har eget kjøkken, og eget vaskeri for privat pasienttøy. 
 
Sør-Odal kommune er driftsansvarlig for institusjonen. 
 
Tildeling av plasser ved Sør-Odal alders- og sykehjem  
foregår i inntaksteamet, som har møte på onsdager. Teamet 
består av : 
 
Kommunalsjef for Helse- og omsorg, enhetslederne ved 
SOAS og hjemmesykepleien, avdelingssykepleierne ved 
SOAS og  hjemmesykepleien, representant for 
rehabiliteringsteam, tilsynslege og saksbehandler. 
 
FU har tilbud om rehabiliteringsplasser. 
Det finnes egen brosjyre som beskriver dette tilbudet. 
 
1 plass i avdeling F1 er spesielt tilrettelagt for pasienter med 
ekstra behov for pleie og smertelindring. 
 
Det foretas en helhetsvurdering før det kan tilbys plass ved 
sykehjemmet. 
Innleggelse i alders- og sykehjem er frivillig. 
 



 
Eventuell klage over inntak/utskriving  behandles som  
beskrevet under punkt 14. Klager  (muntlig eller skriftlig) 
sendes til Kommunalsjef for Helse- og omsorg for videre 
behandling.  
 
 

2.  MÅLSETTING 
 
Alders- og sykehjemmet skal gi et medisinsk behandlings- og 
omsorgstilbud, uansett alder og diagnose, for pasienter  
som har behov for opphold av kortere eller lengre varighet.   
Vi vil legge til rette for at den enkelte opprettholder sine 
funksjoner i størst mulig grad og beboerne vil bli oppfordret 
til å klare mest mulig selv. 
 
Vi ønsker å gi et tilbud tilpasset den enkelte, som er preget av 
trygghet og god kvalitet. Vi jobber for et mest mulig hjemlig 
miljø i avdelingene, og ønsker et godt samarbeid med 
pårørende. Hver og en bes om å ta medansvar for å utvikle et 
positivt og godt miljø i institusjonen. Vi vil bidra til at 
beboerne føler seg trygge og behandles med verdighet og god 
omsorg. 

 
3.  ADMINISTRASJON 
 
Kommunalsjef i Helse-og omsorg har i samarbeid med 
enhetsleder og avdelingssykepleierne faglig/administrativ og 
økonomisk ledelse av institusjonen. 
Hver avdeling har sin ansvarlige leder.  

 
 
 



 
4. BESØKSTIDER  
 
Det er ingen faste besøkstider. Vi ønsker et nært og godt 
samarbeid med pårørende, og de er velkomne til å være hos 
sine under måltider, og/eller delta i daglige gjøremål.   
Vi ber om at alle tar hensyn til hverandre. Dersom du er i tvil 
om noe, ta kontakt med personalet. 
Det er ikke tillatt for besøkende å røyke på institusjonen, og 
det henstilles også om å ikke røyke ved hovedinngangen.  
 
 

5.  ØKONOMI             
 
Etter en måned fra innleggelse, betales vederlag for opphold, 
dersom dette blir av lengre varighet, også kalt fast plass.  Ved 
direkte overføring fra annen institusjon eller privat 
forpleining, skal opphold i denne institusjonen medregnes. 
 
Grunnbeløpet i Folketrygden reduseres med 75 % og 
tilleggspensjonen reduseres med 85 % ved trekk i pensjon fra 
Folketrygden.  Av inntekter utover pensjon fra Folketrygden, 
beregnes 85 % i vederlag.  Det samme gjelder i hovedregel 
formuesinntekter ( renter av bankinnskudd m.v.).  Har 
beboeren hjemmeboende ektefelle, , blir i hovedregel 50 % av 
inntekter utover Folketrygden, lagt til grunn for beregningen. 
 
Hvis beboeren p.g.a. sin psykiske helsetilstand ikke selv er i 
stand til å disponere sine midler fra Folketrygden, skal 
ledelsen for sykehjemmet disponere disse. Tilsynslegen fatter 
vedtak om dette. Det kan gis fullmakt til ektefelle/pårørende 



om å disponere kontoen. Det føres eget regnskap for hver 
beboer.  Regnskapet revideres av kommunerevisor. 
 
Korttidsopphold/rehabiliteringsopphold betales med kr. 133,-  
pr. døgn fra og med andre dag.  Ved opphold utover 60 døgn 
pr. kalenderår, følges samme betalingsregler som for 
langtidsopphold. Betaling for dagplass er kr. 70,- 

 
For avlastningspasienter er opphold for de første 60 døgn pr. 
år gratis. Avlastningsopphold innebærer at det gis mat, stell og 
pleie.  Medisiner og utstyr dekkes ikke. Utover 60 døgn er 
betaling som for langtidspasienter. 
 
Vi oppfordrer beboerne til å ha minst mulig penger liggende 
på rommene sine. Institusjonen tar ikke ansvar for disse 
pengene. Det samme gjelder verdigjenstander, smykker m.m.  
Hver avdeling har en safe, som beboerne kan oppbevare 
penger / smykker i. 
 

6. PRIVATE TING 
 
Det er hyggelig om beboerne kan ta med seg egne ting og gi 
rommet et mer hjemlig preg. Alle rom har antenneuttak for 
radio og TV.  
Alle kan ha egen telefon på rommet, men den enkelte må 
betale installasjon og telefonregning selv. 
 

Golvtepper, ryer og matter er av sikkerhetshensyn ikke tillatt. 
 
Møbler må ikke hindre rengjøring eller pasientens/personalets 
daglige gjøremål. På grunn av hjelpemidler, kan møbleringen 
måtte endres under oppholdet. 
 



Vi ber om at pårørende er behjelpelige med innkjøp av klær, 
sko og andre personlige eiendeler. 
Det er ønskelig at pårørende tar initiativ til pynting av rom 
ved høytider eller andre merkedager for beboeren.  
 
Dersom pasienten har eget kjøleskap på rommet, er det 
ønskelig at pårørende sjekker dette med jevne mellomrom, 
slik at mat ikke blir for gammel.  
 
Vi ønsker også at pårørende vanner blomster.  
 
 

7.  PRIVAT TØY 
 
Vi ber om at pårørende/pasient merker alt tøy før oppholdet 
ved SOAS starter. Det samme gjelder tøy innkjøpt under 
oppholdet. Dette for å hindre at tøy forsvinner. Avdelingen tar 
ikke ansvar for umerket tøy. Merker fås på avdelingen.  
 
Kulørt tøy kan vaskes i institusjonens vaskeri. Unngå å ta med 
klær som ikke kan vaskes i maskin. Det vaskes ikke ulltøy i 
våre maskiner.  Det tar noe tid å få vasket tøy, ta derfor med 
rikelig med klær. Dersom pasienten har tøy som ikke tåler 
maskinvask, og dette vaskes slik at det blir ødelagt, tar ikke 
sykehjemmet ansvar for dette. 
 
Det er ønskelig at pårørende sjekker i klesskap jevnlig og 
fjerner tøy som ikke passer / brukes lenger.  
 
Det er viktig med stødige gode sko selv om en bare skal stå 
litt - ikke bare tøfler eller slippers. 
 
 



8.  MÅLTIDER 
  

Alle avdelinger har egne spiseplasser. 
Måltidene serveres: 
 
- frokost ca. klokken 09.00 
- middag ca. klokken 13.00 
- kaffe ca kl. 16.00 
- aftens ca. klokken 18.00 
- kaffe , snitter og melk  klokken 20.00-21.00 
 
Vi vil gjøre vårt beste for at den enkelte får oppfylt sine 
ønsker om mat. 
 
Pårørende har mulighet for å kjøpe middag.  Dette må 
bestilles på forhånd. Pris Kr. 45,- 

 
 

9.  MEDISINER                                     
 
Vi ber om at du tar med medisinene du har brukt  
hjemme, slik at vi kan se hva du bruker.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 



10.  POLITIKK - LIVSSYN - KULTUR M.M. 
 
Alle har rett til å leve etter sitt eget livssyn og  
overbevisning. Det holdes andakt på HDO-boligen hver 
tirsdag, samt høymesse i Kapellet 2. juledag, 2. påskedag og 
2. pinsedag.  Vi oppfordrer dessuten alle til å abonnere på de 
tidsskrifter og aviser de er vant til å lese. 

 

 Det er eget røykerom FOR BEBOERNE på avdeling FU 
og F1. Her er det ikke tillatt for besøkende å røyke. Av 
sikkerhetsmessige grunner kan vi ikke tillate at det røykes i 
sengerommene.  Når det gjelder alkohol, er det fritt opp til 
hver og en å nyte dette, så lenge det ikke er til sjenanse for 
andre. 
 
 

11.  KIOSK, UNDERHOLDNING, AKTIVITETER  
 
Venne- og pårørendeforeningen ved SOAS har kiosktralle 
med salg av sjokolade, tobakk, blader m.m. Foreningen går 
med kiosktralla på avdelingene på tirsdager. Foreningen 
arrangerer søndagskafe første søndagen i måneden fra kl. 15-
18 med underholdning og loddsalg. For pårørende som ønsker 
å være medlem er kontonummeret: 7186.30.10874. 
Foreningen trenger til stadighet flere hjelpere til 
arrangementene – kontakt formidles via avdelingene.  
 
I løpet av året har vi også besøk av blant annet skoler, 
barnehager og foreninger som underholder. 
 
 



Pårørende inviteres til fortsatt å være en aktiv del av 
beboerens liv ved å ta med sine på turer og aktiviteter 
utenfor SOAS.  Vi håper at pårørende kan være 
behjelpelig med følge til sykehus og andre 
behandlingssteder utenfor SOAS. Dersom pårørende ikke 
kan følge på oppsatt time, henstilles det til å flytte timen til 
et tidspunkt som passer. 
 
 

12.  TANNLEGE - FOTPLEIE - FRISERING 
 
Nødvendig behandling hos tannlege/tannpleier dekkes av 
vederlaget for opphold. 
 
Sykehjemmet har avtale med frisør og fotterapeut, som har 
eget rom for dette tilbudet.  Fotpleie og hårstell betaler 
beboeren selv, og det er derfor viktig at beboerne har penger 
til dette. Penger til dette kan deponeres i safen på avdelingen, 
slik at beboeren unngår å ha mye penger på rommet. 
Viktig at de har penger før vi bestiller timen. 

13.  TILSYNSLEGE          
 
Institusjonen har egen tilsynslege. Legen kommer på visitt 
hver uke (tirsdag, onsdag og torsdag). 
De som ønsker å snakke med legen , kan ta dette opp  
med personalet i avdelingen. Pårørende har anledning til å 
snakke med tilsynslegen, dersom beboeren selv ønsker det. 
 



14. KLAGER                            
 
Klager vedrørende institusjonens drift som beboeren selv eller 
pårørende finner kritikkverdig, kan fremmes til 
tilsynsmyndigheten, som er Fylkesmannen i Hedmark. Ta 
gjerne først kontakt med avdelingsleder ved spørsmål, slik at 
eventuelle misforståelser kan avklares. 
 
Vedtak om inn- og utskriving kan også påklages, og  rettes 
skriftlig eller muntlig til Tjenestekontoret. Klagen vil først bli 
behandlet i kommunens klagenemnd og dersom utvalget ikke 
tar klagen til følge , oversendes den Fylkesmannen til 
avgjørelse. 
Personalet vil være behjelpelig med ytterligere informasjon. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. DIVERSE INFORMASJON 
 
Besøksadresse: Sykehusveien 27. 
Postadresse:  Sør-Odal kommune, Sør-Odal Alders-og 
sykehjem, Øgardsvegen 2,  2100 Skarnes. 
 
Telefon: 
Avd.FU: Vaktrom: 62 96 65 12 Leder: 62 96 65 13 Pas.tlf.: 62 96 65 40 

Avd. F1: Vaktrom: 62 96 65 10 Leder: 62 96 65 11 Pas.tlf.: 62 95 65 41 

Avd.G: Avd.Rød: 62 96 65 47 
Avd.Blå:  62 96 65 48 
 

Leder: 62 96 65 26  

 
 
 
 
Der det er flere pårørende, må vi ha beskjed om hvem som 
skal stå oppført som kontaktperson.  
 
Vi har et eget ”Kaffebord” for pårørende i gangen – her er det 
bare å forsyne seg. 
 
Dersom beboeren ønsker å feire merkedager, kan vi være 
behjelpelig med utlån av lokale og servise. Kaffe kan kokes 
her. Resten må medbringes.  
 
Ved runde år fra fyllte 80, får beboeren kake fra 
Sanitetsforeningen.  Personalet bestiller den, men vi henstiller 
til pårørende om å hente den hos Baker Nicholaisen. 
 

Vi ber innstendig om at påmeldingsfrister til ulike 
tilstelninger overholdes. Dette av hensyn til bevertning og 
plassering.  
 



Hos pasienter som av ulike årsaker ikke husker / kan uttrykke 
seg, foreslår vi at pårørende lager en besøksbok. Her kan det 
også være fint å sette inn bilder av familiemedlemmer med 
navn.  
 
Ved alle spørsmål du ikke får svar på her, bes du ta kontakt 
med personalet. 


