
 

H o r n n e s h e i m e n    
 

b o k o l l e k t i v 
 

 
 

 
 

 
Et bo og arbeidsfellesskap 

  
kjennetegnet av 

 
respekt, verdighet, omsorg og glede. 

 
 
 
 



Kjære beboere og pårørende! 

 
Hjertelig velkommen til Hornnesheimen bokollektiv! 
Vi ønsker å gjøre vårt beste for at beboere og pårørende skal trives. 
 
I dette informasjonsskrivet finnes en hel del praktiske opplysninger som det kan være greit å ha en 
oversikt over.  
 
Hornnesheimen ble fra 6. nov 2006 omdefinert til bokollektiv for personer med demens.  
Institusjonen har plass til 8 beboere. Hver beboer har egen leilighet. Leilighet inneholder stue, 
kjøkkenkrok, bad og soverom. Det er fellesareal med stue og spisestue.  
 
Bokollektivet er døgnbemannet med 2 personer på dagvakt, 2 personer på kveldsvakt og 1 person på 
nattevakt. I tillegg kommer en administrativ ressurs tilsvarende 50 % stilling. I alt er det 16 personer med 
fast ansettelse knyttet til institusjonen.  
 
Hornnesheimens beliggenhet, med store hage og nærhet til flott naturområde, byr på rike muligheter for 
bevegelse og aktivitet. Nærheten til skoler og barnehage gir og muligheter for trivselskapende 
samarbeid.  
 
Institusjonen er både et bo- og behandlingstilbud og en arbeidsplass. Det er gitt sentrale retningslinjer 
for kvaliteten på tjenesten. Det er et ønske at beboerne opprettholder sitt funksjonsnivå i størst mulig 
grad. Helt sentralt er beboernes rett til medbestemmelse og rett til å bli møtt med respekt. 
 
Vår hovedmålsettingen for heimen er formulert slik: Hornnesheimen bokollektiv er et bo og 
arbeidsfellesskap kjennetegnet av respekt, verdighet, omsorg og glede. 

 
Beboere med demens trenger faste trygge rammer. Det er et viktig mål at beboerne kan” kjenne seg 
hjemme”. De ansatte ved Hornnesheimen vil derfor ha stort fokus på beboernes livskvalitet.  
På områder hvor evnen til egenomsorg svikter, vil de ansatte yte nødvendig hjelp.  
 
Vi ønsker å skape en tilværelse hvor beboerne føler seg respektert og verdifulle, hvor de opplever 
mestring ved utnyttelse av egne evner og ferdigheter. Videre å skape aktiviteter som kan bidra til 
fellesskap og glede.  
 
Videre ønsker vi et tett samarbeid med pårørende og nettverk, og ser på disse som viktige og positive 
ressurser. Pårørende skal føle seg velkommen til enhver tid. Vi ønsker også et godt samarbeid med 
skoler, barnehager og frivillige. 
 
Klarer vi å oppnå målene vi har satt, vil Hornnesheimen bli både et godt hjem og en god arbeidsplass.  
 
På neste side har vi nærmere presisert vår felles målsetting for Hornnesheimen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
personalet ved Hornnesheimen bokollektiv 
 
 
 

 



MÅLSETTING 
 

for 
 

H o r n n e s h e i m e n   b o k o l l e k t i v: 
 

 

Hornnesheimen bokollektiv er et bo og arbeidsfellesskap kjennetegnet av 
respekt, verdighet, omsorg og glede. 

 

 
 
 
1. Beboerne trives, er trygge og ”kjenner seg hjemme”. 
 
 
 
2. Beboerne har en verdig tilværelse og føler seg respektert og verdifulle. 
 
 
 
3. Beboerne opplever mestring ved utnyttelse av egne evner og ferdigheter. 
 
 
 
4. Beboerne mottar nødvendig hjelp når evnen til egenomsorg svikter.  
 
 
 
5. Omgivelsene stimulerer til aktivitet, fellesskap og glede. 
 
 
 
6. Pårørende opplever støtte og oppmuntring fra personalet. 
 
 
 
7. Ansatte trives i arbeid og samarbeid og utnytter egne evner til beste for alle. 
 
 
 
8. Relasjoner mellom beboere, pårørende og venner opprettholdes. 
 

 
 
 
 

 
 



Adresse 
Postadresse:  
Evje og Hornnes kommune 
Kasernevegen 19 
4735 Evje 
 
Besøksadresse: Dåsnesvegen 22, 4737 Hornnes. 
 
 
Telefon / Mail 
Avdelingsleder Ellen Karin Rosseland:  
tlf 913 49 727  
Mailadresse:  
Ellen.karin.rosseland@e-h.kommune.no 
Telefon til ansatte: 474 53 008 
 
 
Bemanning 
Avdelingsleder er sykepleier. De øvrige ansatte er 
hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og lærlinger. 
Bemanningen er: 
 
Om dagen: 
D  07.30 – 15.30  1 person 
D2 07.30 – 15.00  1 person 
 
Om kvelden: 
A 15.00 – 23.00  1 person 
A1 15.00 – 22.00   1 person 
 
Om natta: 
N 22.45 – 07.45   1 person 
 
 
Tilsynslege 
Dr. Åsulv Horverak er pt. tilsynslege. Ønsker 
pårørende samtale med legen, må dette avtales på 
forhånd. 
 
 
Primærkontakt 
For å sikre kontakten mellom beboeren og 
institusjonen får hver beboer egen kontaktperson – 
en primærkontakt – som har et spesielt ansvar for 
deg som beboer og for kontakten med pårørende. 
Primærkontaktens hovedoppgaver: 

 

• Sørge for at pårørende fyller ut” 
bakgrunnsopplysningsskjema”.  
Evt gjøre det i samarbeid med pårørende.  

• Ha spesielt ansvar for å legge til rette tiltak som 
kan øke pasientens livskvalitet 

• Registrering av funksjonsnivået hvert halvår 

• Påse at beboer har alt han trenger av tøy, 
toalettsaker etc 

• Kontakt med pårørende minst 2 x i året  
 
 

Beboere og pårørende kan forvente 

• Vi viser høflighet og vilje til å støtte og hjelpe  

• Vi overholder taushetsløftet 

• Vi viser respekt for andres meninger, 
holdninger og følelser 

• Vi setter pris på godt humør / god humor – men 
ikke på bekostning av andre 

• Vi fokuserer på positive holdninger framfor 
negative og pessimistiske 

• Vi viser interesse for arbeidet og jobber bevisst 
mot Hornnesheimens mål 

• Vi er nøyaktige og ærlige og kan stoles på  

• Vi opptrer ansvarlige  

• Vi har inkluderende holdning til 
samarbeidspartnere 

• Vi er fleksible  

• Vi er innstilt på faglig utvikling 

• Vi er vennlige og imøtekommende og opptatt 
av at hver og en skal trives 

• Vi setter pris på gode forslag og forsøk – ikke 
bare på vellykka resultater 

• Vi er åpne for samarbeidstiltak med skoler, 
barnehager, kirke / organisasjoner 

• Vi er oppdatert på den enkelte beboer og 
informerer om endringer i beboers tilstand 

 
 
De ansattes hovedoppgaver 

• Tilrettelegger måltider og sørger for at 
beboerne får tilfredsstillende ernæring og 
væske 

• Stimulerer beboerne til aktivitet og utnyttelse av 
egne ferdigheter 

• Gir pleie og omsorg tipasset den enkelte 
beboer 

• Sørger for at beboerne får ivaretatt personlig 
hygiene og naturlige funksjoner (toalett) 

• Gir tilpasset hjelp til beboerne ved av- og 
påkledning 

• Ser til å ivareta beboernes munnhygiene evt 
sørger for nødvendig tannbehandling  

• Bidrar til at beboerne får tilfredsstillende fotstell 
/ hårstell 

• Legger forholdene til rette slik at skader og 
sykdom blant beboerne forebygges 

• Deltar i samarbeid med andre yrkesgrupper og 
følger opp evt øvrig fagpersonells forordninger 

• Holder medarbeidere informert om beboernes 
tilstand via observasjon og rapportrutiner 

• Bidrar til at elever, lærlinger, vikarer og andre 
som har behov for det får nødvendig veiledning 

• Bidrar til at institusjonens økonomi holdes 
innenfor de gitte økonomiske rammer 

• Utdeling / administrasjon av medikamenter 

• Deltar i rengjøring av tøy for beboerne, deres 
leiligheter og fellesareal 

 



Forventninger til pårørende 

• Samarbeid, ærlighet og åpenhet 

• Bidra med relevante opplysninger om 
beboernes bakgrunn  

• Viser respekt for individuell behandling av 
beboerne 

• Informerer personalet når man tar med seg en 
beboer ut 

• Holder avtaler med personalet 

• Sørger for at beboeren har nok tøy som tåler 
vanlig vask. Tøyet må merkes med navn 

 
 
Betaling for opphold  
Det må betales for opphold ved Hornnesheimen. 
Personer som flytter inn (hjemmefra) må betale 
etter en måned regnet fra innflyttingsdato. Satsen 
for betaling er fastsatt av sosial og 
helsedepartementet og er avhengig av 
betalingsevne. Nærmere informasjon fås hos 
kommunens økonomikonsulent Jarl Falk Lorentzen, 
tlf: 477 04 978 
e-post: Jarl.lorentzen@e-h.kommune.no 
 
 

   477 04 978  

Pasientens økonomi 
For beboere som ikke kan ivareta sin egen 
økonomi, kan kontantytelsen disponeres via 
pasientregnskap. Beslutningen om dette tas av 
tilsynslegen i samråd med nærmeste pårørende og 
avd. leder. Hvert pasientregnskap er underlagt 
revisjon av Setesdal revisjonsdistrikt.  
En av pasientens nærstående kan - etter regler i 
vergemålsloven - representere vedkommende som 
grunnet demenssykdom ikke lenger er i stand til å 
ivareta sine økonomiske interesser. Den 
nærstående har rett til på familiemedlemmets vegne 
å foreta økonomiske disposisjoner som gjelder 
familiemedlemmets bolig og daglige underhold. 
Dersom denne ordningen er ønskelig, må det lages 
en skriftlig avtale om forholdet. 
Å oppnevne verge kan i noen tilfelle være aktuelt. 
 
 
Forsikring 
Personlige gjenstander som bringes inn på 
beboernes rom dekkes ikke av institusjonens 
forsikring. Unntak: Kun ved storskade som f. eks 
totalødeleggelse ved brann, kan det dekkes inntil kr 
50.000,-  for hver beboere. 
En vil anbefale at særlige verdifulle gjenstander 
som smykker, ringer og lignende som ikke er i 
daglig bruk, ikke oppbevares på institusjonen 
 
 
Personlige gjenstander / møbler 
Leiligheten møbleres fortrinnsvis med personlige 
møbler / eiendeler. Dette vil være med på å skape 

en hjemmekoselig atmosfære for den enkelte 
beboer. Tepper bør begrenses av hensyn til faren 
får å snuble/falle.  
 
 
Klage og klageordninger 
Spørsmål som den enkelte beboer eller pårørende 
er misfornøyd med, tas opp med avdelingsleder. I 
evt spesielt alvorlige tilfeller kan det være aktuelt å 
fremme en klagesak. Det er anledning til å få hjelp 
herfra til å utforme klagen. Klagen behandles 
deretter av klientutvalget.  I de tilfeller klientutvalget 
er enig med klageren kan saken bli avgjort der. Hvis 
klagen ikke blir avgjort, går den videre til eget organ 
i fylket som avgjør saken. (Enten Fylkesmannen 
eller Helsetilsynet i fylket) 
 
 
Taushetsplikt 
Alle ansatte har taushetsplikt etter 
forvaltningslovens paragraf 13. Taushetsplikten 
omfatter opplysninger om beboernes personlige 
forhold som f.eks helseforhold, familieforhold og 
sosiale forhold. 
Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger 
gjøres kjent for dem som er direkte berørt, eller for 
andre i den ustrekning de som har krav på taushet 
samtykker. 
 
 
Utflytting 

For beboer som har demens eller som av annen 
grunn ikke kan ivareta sine egne interesser må 
ønsket utflytting besluttes i samråd med eventuelle 
pårørende. Utflytting mot beboerens ønske kan 
bare finne sted når faglige grunner taler for det og 
det er ordnet med annet opphold.  

Dersom en beboer får stort pleiebehov, vil det bli 
vurdert overflytting til Evjeheimen. 

 
 
Aktiviteter 
Det er ikke ansatt aktivitører. Aktiviteter for 
beboerne blir ivaretatt av pleiepersonalet. Nivået på 
aktivitetene er individuelt tilpasset og etter 
beboernes ønske om deltakelse. 
 
 
Besøkstid 
Det er ikke noe spesiell besøkstid ved institusjonen. 
Det er imidlertid et ønske om at besøkene legges 
utenom måltidene. Personalet ønsker en rolig 
samling for beboerne rundt måltidet og 
matsituasjonen. 
 
 
 



Brukerrepresentant 
Hornnesheimen ønsker et tett og godt samarbeid 
med pårørende. Det er ønskelig at en av de 
pårørende kan være representant for beboerne. 
 
 
Dødsfall 
Dersom en av beboerne dør, blir nærmeste 
pårørende kontaktet. Personalet kan være 
behjelpelig med å formidle kontakt med 
begravelsesbyrå om ønskelig. 
 
 
Tekniske hjelpemidler 
Forholdene legges til rette for den enkelte beboer 
slik at han/hun kan forbli mest mulig selvhjulpen. De 
tekniske hjelpemidler som er aktuelle anskaffes av 
institusjonen etter en faglig vurdering. 
 
 
Erstatning 
Gjenstander som blir ødelagt på grunn av 
uforsiktighet av personalet blir erstattet av 
institusjonen. F. eks briller, høreapparat og 
lignende. 
 
 
Fotpleie 
Med hjelp til fotpleie benytter Hornnesheimen seg 
av fotpleier Gunvor Mjåland. Beboerne må selv 
betale for fotpleie. 
 
 
Frisør 
Beboerne har anledning til å få klippet håret av 
frisør Randis frisør. Dette foregår på heimen. 
Frisørtjenesten må beboerne selv betale. 
 
 
Medisiner 
De medisiner som legen foreskriver beboerne, 
betales av institusjonen. Medisinene oppbevares 
ikke på beboernes rom. 
 
 
Pleieplaner 
Det er et mål å utarbeide pleieplaner for hver enkelt 
beboer. Denne skal bl.a. ta hensyn til beboernes 
individuelle behov, ressurser og ønsker. Planen 
utarbeides på bakgrunn av opplysninger/ønsker fra 
beboerne og pårørende. Betjeningens faglige 
vurderinger er selvfølgelig en forutsetning i 
utarbeidelsen. 
 
 
 
 
 
 

Spisetider 
Det er ikke fastlåste tidspunkt for måltider. Normalt 
vil måltidene være omtrent slik: 
Frokost:  Kl 08.00 – 10.00 
Lunch   kl 12.30 
Middag:   kl 15.30 
Kveldsmat:  kl 18.30 
Ekstramåltider tilbys etter behov. Det kan være 
brødskive, varm suppe og lignende. 
Måltidene er en viktig del av dagen. Det skal være 
ro rundt måltidene. Dersom det er ønskelig å være 
tilstede under måltidene, ta gjerne med beboer inn i 
egen leilighet eller bruk en av småstuene. 
 
 
Tannlege 
Tannbehandling ordnes gjennom den offentlige 
tannhelsetjenesten. Tannbehandlingen er gratis. 
Transport til og fra behandlingen dekkes av 
institusjonen. Dersom beboeren vil benytte annen 
tannlege, må det gis beskjed om det. 
 
 
Transport 
Institusjonen betaler for all transport som er av 
medisinsk karakter. Trivselskjøring betales av 
beboernes selv. 
 
 
Tøymerking 
Tøyet til beboerne må merkes godt. Dette er et 
ansvar som påhviler pårørende. Personalet er 
behjelpelig med bestilling av tøymerker. 
 
 
Vask av privat tøy 
Privat tøy vaskes ved institusjonen. Det er imidlertid 
en forutsetning at det kan vaskes i maskin. 
 
 
Fødselsdager 
Pårørende må gi personalet beskjed dersom vi skal 
bestille kake eller ordne noe i forhold til 
fødselsdager. Ønsker beboerne/pårørende å feire 
for seg selv kan de benytte beboernes leilighet eller 
stua i korridoren. (Det kan også være hyggelig om 
de andre beboerne får hygge seg med kake slik at 
det kan bli en kosestund for alle). 
 
 
 


