
 

BESØKSADRESSE 

Moer sykehjem 

Tunveien 2 

1430 Ås 

 

 

KONTAKTINFORMASJON 

 

Sentralbord:  

64 96 25 00 

 

Avdelingene: 

1A: 64 96 25 40   1B: 64 96 25 43 

1C: 64 96 25 46  1D: 64 96 25 50 

2A: 64 96 25 14  2B: 64 96 25 55 

2C: 64 96 25 58  2D: 64 96 25 81 

 

 

 

                      

 

 
 

 

 

Velkommen til Moer sykehjem 

Langtidsavdeling 

 

 

Vårt mål er å gi helhetlig pleie og omsorg 

i et trygt miljø 

 

Pasientbrosjyre 2015 



MÅLTIDER 

 Frokost kl. 09.00. 

 Middag kl. 13.00. 

 Kaffe og kaker kl. 15.30. 

 Aftens kl. 18.00. 
Ved behov kan du få mat utenom måltidene.  

 

BESØKSTIDER 

Ingen spesiell besøkstid, men det er ønskelig at det tas 

hensyn til tider ved morgenstell/kveldsstell og måltider. Av 

hensyn til øvrige pasienter ber vi pasienten ta imot besøk på 

eget rom. Vi ber om at besøkende forlater avdelingen senest 

kl. 20.00 der det er dobbeltrom.  

 

SYKEHJEMMET TILBYR 

 Legetjeneste. 

 Tannhelsetjeneste. 

 Fysioterapi/ergoterapi. 

 Frisør og fotpleie. 

 Aktivitetsavdelingen tilbyr en rekke 
aktiviteter/underholdning. 

 MOERHJEMMETS VENNER er store bidragsytere når det 
gjelder aktivisering og trivsel. 

 Andakt hver fredag. 

 Røde kors besøkshunder. 

 Kantine med åpningstid fra kl. 11.00-13.00. 

 Kaffe, sjokolade og brusautomat. 

 Vaskeri. 

AVDELINGEN TILBYR 

 Sykepleiefaglig oppfølging. 

 Primærkontakt; sykepleier og fagarbeider. 

 Pårørendesamtaler. 

 

PRAKTISK INFORMASJON 

 Det er 10 pasientrom. 11-12 sengeplasser per avdeling. 

 Det er 1-2 dobbeltrom per avdeling.  

 Rommene er utstyrt med møbler, men det er mulig å gjøre det 

hjemmekoselig med private bilder, pyntegjenstander og 

blomster.  

 Opplegg for telefon/internett.  

 Det er ønskelig at pasienten har toalettsaker som deodorant, 

parfyme og barbersaker. 

 Verdisaker oppbevares på eget ansvar, avdelingen kan 

oppbevare litt penger til aktiviteter.  

 Dette er et røykfritt sykehjem. Det er derfor ikke tillatt å røyke 

innenfor sykehjemmets område med mindre det er angitt 

adgang for dette.  


