Velkommen til
Bøtunet

Velkommen til Bøtunet
Bøtunet er en avdeling for personer som pga demens sykdom har behov for / nytte av å bo i
et miljø der det fokuseres på trygge rammer, og en forutsigbar hverdag.
I tidlig stadiet av sykdommen kan pasienten ha god nytte av hjelpemidler i hjemmet, hjelp og
tilrettelegging av hjemmesykepleie og et dagsentertilbud, Bestastuo - spesielt tilrettelagt for
pasienter med demens.
Men når pasienten i et senere stadie av sykdommen har behov for mer tilsyn og hjelp enn
det som kan tilrettelegges for å trygge pasienten i eget hjem, kan pasienten tilbys botilbud
på Bøtunet. Her bor pasienten i et miljø med fokus på medvirkning, deltakelse i daglige
gjøremål og sosiale aktiviteter, - i trygge og tilrettelagte forhold som støtter opp om
pasientens egne ressurser, med veiledning og hjelp ut fra individuelle behov.
Lengre ut i sykdomsforløpet øker behovet for pleie og hjelp, og pasienten kan ikke lenger
nyttiggjøre seg tilbudet ved denne avdelingen på samme vis. Da vurderes dette med tanke
på overflytting til en avdeling som er spesielt tilrettelagt for pasienter med langtkommet
demens sykdom.
For å kunne gi best mulig omsorg og en så meningsfull hverdag som mulig, er vi avhengige av
at pårørende bidrar med verdifull kunnskap om hva som er viktig og gir god livskvalitet for
den enkelte, blant annet gjennom utfylling av ”Min Livshistorie”. Vi ønsker å ha et tett
samarbeid med pårørende, for vi ser på dem som en ressurs. Ønskes samtale kan det
avtales tid for samtale med primærkontakt eller gruppeleder.
Besøkende kan gjerne ta med seg beboeren inn på rommet for å få roligere omgivelser i
besøket.
Ved Bøtunet er det lov til å komme på besøk hele dagen, men det er perioder da flere av
beboerne hviler seg (kl. 14.00 – 15.00). Ber om at en tar hensyn til dette.

Vennlig hilsen personalet på Bøtunet

Døgnrytmeplan – Bøtunet
07.15

Vaktskifte/rapport

07.30

Morgenstell – tilrettelegging og hjelp etter hvert som beboerne ønsker å stå
opp.

09.00

Frokost

11.00

Kaffe, saft og frukt
Sosiale aktiviteter, f.eks:
- besøk av barnehage/skole
- avislesing
- strikking
- musikkstund
- turgåing

13.00

Middag

14.00

Middagshvil for de som ønsker det

15.00

Vaktskifte/rapport

15.30

Kaffe/sosialt samvær

17.30

Kveldsmat

20.00

Grøt

20.00

Kveldsstell – tilrettelegging og hjelp etter hvert som beboerne ønsker å legge
seg

22.15

Vaktskifte/rapport

IPLOS er et informasjonssystem som
inneholder relevante og nødvendige
opplysninger om søkere og mottakere av
kommunale sosial- og helsetjenester

