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De ulike avdelingene

Ørnes omsorgssenter har fem ulike avdelinger knyttet til syke-
hjemmet:

• A1: korttidsavdeling med to sengeposter for KAD  og
 14 sykehjemsplasser
• A2: skjermet enhet, 8 sykehjemsplasser
• A3: langtidsavdeling, 20 sykehjemsplasser
• kjøkken/vaskeri
• dialysetilbud, 1 plass

Tildelingskontoret

Tildelingskontoret i Meløy behandler søknader om helse- og 
omsorgstjenester for omsorg og psykisk helsetjeneste. Kontoret 
mottar søknader og henvendelser, kartlegger, saksbehandler og 
fatter vedtak etter en individuell vurdering. Blant de tjenester som 
tildeles er langtids- og kortidsopphold på institusjon, ledsager-
bevis, avlastning, støttekontakt, omsorgslønn, brukerstyrt 
personlig assistanse (BPA), trygghetsalarm, matombringing, 
hjemmetjenester og omsorgsboliger.

Du kan lese mer om tildelingskontoret og finne søknadsskjema på 
kommunens nettside: www.meloy.kommune.no/tildelingskontoret 
eller ring tel: 75 71 00 00.

Ved innleggelse

Alle sykehjemsplasser disponeres ut fra vedtak av tildelings-
kontoret, med unntak av to plasser. Disse er forbeholdt 
kommunalt akutt døgnopphold (KAD), som er legestyrte.

Ved innleggelse avtales en innkomstsamtale mellom beboer og 
faglig personell ved avdelingen. Pårørende kan delta.
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Rommene

Sykehjemsplassene er fordelt på 35 enkle og 4 doble rom. 
Noen beboere ønsker å dele rom med andre, mens andre igjen 
ønsker å bo alene og/eller på et bestemt rom. Det er ikke alltid vi 
kan imøtekomme den enkeltes ønsker. Imidlertid gjør vi så godt vi 
kan for å få til en god løsning for den enkelte.

Rommene er utstyrt med uttak for TV. Den enkelte beboer må sørge 
for eget TV-apparat og nødvendige lisenser/abonnement hvis det 
er ønskelig.

Rommene er møblerte. Beboere som er på langtidsopphold må 
gjerne ta med seg møbler og bilder for å gjøre oppholdet hos oss så 
trivelig som mulig. Likevel oppfordres det til å ta hensyn til plass, 
særlig i de tilfeller det benyttes hjelpemidler i det daglige stel-
let. Plassen på rommene er begrenset, og det kan lett bli for mye 
møbler. Ta kontakt med vårt personale for råd om dette.

Dialysetilbud

I regi av Nordlandssykehuset HF er en gruppe ansatte sykepleiere 
opplært til å gi behandling i hemodialyse. Et av rommene på insti-
tusjonen er tilrettelagt dette tilbudet. 

Tilsyn av lege og sykepleier

Ørnes omsorgssenter har høy faglig kompetanse med sykepleiere 
på vakt 24 timer i døgnet. Omsorgssenteret har tilsynslege som går 
visitt to ganger per uke, mandag og torsdag. Ved behov utover de 
faste visittene blir legen tilkalt av sykepleier.
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Ved eksterne legetimer og andre undersøkelser 

Dersom noen av beboerne må til undersøkelse eller kontroll på 
sykehus, ordner avdelingen med transport og følge dersom det er 
behov for det. Vi oppfordrer pårørende til å følge pasientene om 
dette er mulig. 

Ørnes omsorgssenter er tilknyttet Den offentlige Tannhelse-
tjenesten, og alle beboerne på langtidsopphold innkalles til kontroll 
en gang per år. 

Tilbud fra kjøkkenet

Måltider serveres på følgende tidspunkt gjennom dagen:

Frokost:    kl. 09.10
Formiddagskaffe fra:  kl. 11.30
Middag:   kl. 13.45 (13.30 i helgene)
Ettermiddagskaffe fra: kl. 16.30
Kveldsmat fra:  kl. 19.15

Vår meny består hovedsaklig av norsk tradisjonsmat. 
Ved høytider og bursdager serveres bløtkaker eller festkaker. 

Alle som har spesielle behov får tilrettelagt kost (dietter). Spesielle 
ønsker vil bli oppfylt så langt det lar seg gjøre. Det er anledning for 
pårørende å kjøpe seg mat når de er på besøk. Maten bør helst  
bestilles i god tid på forhånd. Se egen prisliste. 
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Verdisaker

Ørnes omsorgssenter tar ikke ansvar for eventuelle penger og 
verdisaker beboerne har med seg. Beoere og pårørende oppfordres 
til å tenke gjennom hva som oppbevares på rommene. 
Dersom beboere ønsker å ha med seg smykker og/eller andre verdi-
saker er det selvsagt anledning til det. Men det blir på eget ansvar. 
Forsikring av egne verdier anbefales.

Vasking og merking av klær

Det er en fordel å ha tøy som tåler vask på 40 C eller varmere da 
vaskeriet har begrenset mlighet til vask på 30 C. Håndvask og rens-
ing av tøy er det dessverre ikke mulighet for. I tilfeller der beboere 
har slikt tøy, må pårørende ta tøyet med hjem til vask.

Beboere som skal ha et opphold hos oss må merke alle klærne. 
Vaskeriet er behjelpelig med å bestille navnebånd, samt å merke 
tøyet. Hver enkelt beboer blir fakturert for navnebåndene. 
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Ergo- og fysioterapitjenesten

Ergo- og fysioterapitjenesten har kontorer i omsorgssenterets 
underetasje og tilbyr oppfølging og rehabilitering etter avtale med 
lege/personell.

Oppfølgingen består blant annet av tilrettelegging av egen bolig 
etter sykehusopphold og anskaffelse/tilpasning av personlige 
hjelpemidler.

Ergo- og fysioterapitjenesten har mye fokus på mobilisering etter 
sykdom, samt øving på hverdagslige aktiviteter slik at personer 
som har vært utsatt for sykdom kan være mest mulig selvhjulpen. 

I tillegg tilbyr tjenesten etter behov individuell oppfølging og 
veiledning av personalet. 

Trådløst internett

Ørnes omsorgssenter har trådløs internett-tilgang. Ta kontakt med 
personalet for passord.
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Presanger

Til jul og bursdager er det ofte vanskelig å finne noe nyttig å gi til 
mennesker som bor på institusjon. Det er alltid hyggelig å få blom-
ster, men også andre gaver kan beboerne ha stor glede og nytte av. 

Mange eldre og syke mennesker har tørr hud og lepper. Et gavetips 
kan være å gi en god fuktighetskrem eller leppepomade. En time 
hos fotterapeut eller frisør kan også være en fin gave. Eller kanskje 
en gjestebok til å ha på rommet der besøkende kan skrive noen 
hilsninger. Be gjerne personalet om tips.

Andre tilbud beboerne kan benytte seg av

• Hårpleie
• Fotpleie

Kostnadene dekkes av den enkelte beboer.
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Ønsker du å komme i kontakt med noen av oss på 
Ørnes omsorgssenter? 

Besøksadressen vår er:
• Christian Tidemannsvei 20, 8150 Ørnes

Du møter oss på følgende telefonnummer: 

• A1: tel. 75 71 08 02
• A2: tel. 75 71 08 03
• A3: tel. 75 71 08 04
• Kjøkkenet: tel. 75 71 08 10
• Virksomhetsleder: tel. 75 71 08 13
• Fagleder A1/A2: tel. 75 71 08 20
• Fagleder A3: tel. 75 71 08 08

Mailadressen vår er:
• postmottak@meloy.kommune.no

          
           VISJON ØRNES OMSORGSSENTER
           TRYGGHET - LIVSKVALITET - MEDVIRKNING - MEDANSVAR


