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Orientering om 
Krogshavn omsorgssenter

Krogshavn omsorgsenter er et senter med totalt 36 boenheter. 24 av disse lei-
lighetene har heldøgn bemanning, det vil si at det er fast personale til stede 
hele tiden. Det er dette som kalles KO2. Personalet går i turnus og er tverrfaglig 
sammensatt. Nødvendig hjelp til personlig pleie og omsorg vil bli gitt utfra den 
enkeltes behov. Beboernes alder, strekker seg fra 18 til 98 år.

Alle leilighetene er uhjemlede boliger. Leilighetene er umøblerte, og uten hvite-
varer. Detteinnebærer at det er husleieloven som regulerer leieforholdet mellom 
leietaker, og Bamble kommune. Boligkontoret vil sende ut husleiekontrakt, og 
være behjelpelig med evt. søknad om bostøtte. Beboerne blir ansett som hjem-
meboende, og ikke institusjonsbeboere. I uhjemlet omsorgsbolig må du også 
betale egenandel på medisiner, legebesøk og andre tjenester eller annet utstyr 
du kan få på blå resept.

Vi har delt avdelingen inn i tre grupper, men det er et nært samarbeid gruppene 
imellom. De tre gruppene har hver sin dagligstue, hvor aktiviteter, matservering 
og sosialt samvær foregår. Hver beboer har sin egen primærgruppe, som bebo-
eren kan ha en nær relasjon til.

Gruppe sør: 8 leiligheter
Gruppe nord: 6 leiligheter
Gruppe ”lille”nord”: 2 leiligheter

Praktiske opplysninger
Kostnader på husleie, strøm samt andre utgifter, se individuelle vedtak.
Husholdningsutgiftene er felles, og deles likt på beboerne. Husholdningspenge-
ne dekker alt av mat, noe felles utstyr, samt reparasjon av felles utstyr. Det dek-
ker ikke private ting som kremer, deodorant, barbersaker, lyspærer osv. Dersom 
beboeren er på sykehus eller bortreist, vil den månedlige summen beregnes ut 
fra det. Beboeren må for øvrig ha vært bortreist i mer enn en uke for at beregning 
skal settes i gang.

De som ikke velger å være med på felles husholdning, må dekke alt selv. Det vil 
si handle inn, og tilberede maten selv.

Vi har en abonnements ordning på vask av tøy. Bamble kommune henter tøy her 
i Krogshavn x 2 pr uke, og bringer det rent tilbake. Dette gjelder for sengetøy, 
håndklær, kluter, nattskjorter og kladder (kommunalt tøy). 

I tillegg kommer privattøy, som har en kilopris.(tøyet blir veid tørt) Prisen på 
dette tilbudet vil stå i vedtaket. Dersom brukeren blir innlagt på sykehus eller er 
lenge bortseist, vil abonnementet stoppes.

Minimumsperioden er da en hel uke før det stoppes.
Ps: Det er på eget ansvar tøyet blir sendt til vaskeriet. Vi kan ikke stå ansvarlig 
for om tøy blir borte, missfarget osv.

PS: Det er veldig viktig at privat tøy er godt merket, slik at det kommer tilbake 
til Krogshavn.

Hvis beboeren velger å vaske og ordne med eget tøy, er det fritt å gjøre dette. 
Det er lagt opp til at det kan installeres vaskemaskin/tørketrommel i leiligheten.

Renhold av boligen og fellesareal er inkl. i husleien, og utføres av kommunalt 
vaskepersonell (innbefatter ikke ekstra rengjøring til høytider etc). Vask av vin-
duer x 2 pr år. Ifølge husleiekontrakten må pårørende vaske ut leiligheten samt 
pusse vinduer ved fraflytting. 
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Tannlegetjeneste fra den offentlige tannhelsetjenesten er gratis, men pårørende 
må følge. Vi kan være behjelpelige med timebestilling. 

Nødvendige tekniske hjelpemidler som dekkes av Rikstrygdeverket er gratis.

Beboerne er selv ansvarlig for:
• Det er lagt opp til egen telefon i leiligheten, men beboeren må bestille og  

koste installasjon selv. Adressen hit til Krogshavn er Nustad skolevei 16  
3970 Langesund

•  Hver beboer må melde flytting til folkeregisteret. Skjema fåes ved                             
henvendelse til folkeregisteret.

• Beboer må selv benytte egen fastlege. Vi er behjelpelige i kommunikasjon 
med lege, men pårørende må følge hvis beboer skal til konsultasjon. Beboer 
må selv betale egenandel på medisiner, legebesøk, andre tjenester eller ut-
styr som er på blå resept.

• Fysioterapi : Brukeren må få rekvisisjon/søke gjennom fastlege. Pårørende 
må følge

•  Logoped : Brukeren må få rekvisisjon/søke gjennom fastlege. Pårørende må 
følge

•  Frisør: Vi har en frisør som kommer til Krogshavn ca. annenhver mnd.   
Beboeren kan skrive seg på liste etter behov. Dette er et midlertidig  
tilbud, og hvis ekstern frisør skal benyttes, må pårørende følge.

•  Fotpleie: Vi har en fotpleier som kommer ca. annenhver mnd. Beboeren  
kan skrive seg på liste ved behov. Dette tilbudet er midlertidig, og hvis  
ekstern fotpleier skal benyttes, må pårørende følge.

•  Egenandel ved transport. TT kort (transport tjenesten) kan søkes på   
gjennom fastlege.

•  Hvitevarer
•  Smykker og andre verdifulle gjenstander oppbevares på eget ansvar
•  Dersom beboer ikke er i stand til å reise på egenhånd, må pårørende   

som hovedregel følge.

Måltider
Alle måltidene blir servert i fellesstuene eller i leilighetene.
Måltidene serveres:
 - Frokost ca 09.30
 - Middag ca 13.15
 - Kaffe ca kl 16.00
 - Kveldsmat ca kl 19.00

Aktiviteter:
Vi forsøker så langt det er mulig, at det skal være noe underholdning/aktivitet på
fellesrommene
 - Elim Baptistmenighet synger hver 14. dag
 - Røde kors besøkstjeneste hver 14. dag
 - Ellers aktiviteter i forhold til årstidene.
 - Avislesing hver dag
 - Sang/trekkspill/piano
 - Forskjellige spill
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Livshistorie/personalia (anamnese skjema)
Fint om beboer, evt. sammen med pårørende kan fylle ut et skjema, som går på 
beboers interesser, familie, tidligere yrker, barn, barnebarn osv. Det er fint for 
oss å kjenne hver enkelt beboers bakgrunn.

Jul, Påske og evt. ferier
Vi må vite i god tid før jul, påske og ferier, hvem som skal hjem til familie evt. 
reise bort. Vil pårørende spise på omsorgssenteret? Dette er greit å vite noe om 
i forhold til bestilling av middag, samt hvor mye bemanning som er nødvendig.

Post
Posten vil bli lagt i postkassa på utsiden hver leilighet, så sant det ikke er inngått 
avtale om noe annet.

Brannsikkerhet
Brannalarmsystemet på KO2 har i hver enkelt leilighet et moderne og sikkert 
varslingssystem. Det er utarbeidet egen evakueringsplan ved brann i Krogshavn. 
Beboerne vil i første ledd bli evakuert til parkeringsplassen, andre ledd til barne-
skolen, og tredje ledd til Badeparken.

Verdigrunnlag/hovedmålsettingen for KO2 har sin bakgrunn i Bamble kommu-
nes verdigrunnlag.

Arbeidet vårt skal bygge på felles verdier: 
•  Respekt - likeverd og lojalitet
•  Kompetent - kvalitet og utvikling i alle ledd
•  Engasjert - er modig og ser muligheter

Verdiene skal være synlige i hele vår virksomhet. De skal prege både vårt interne 
arbeidsmiljø og hvordan vi forholder oss til brukere og samarbeidspartnere.
•  Vi skal respektere den enkelte beboers egenverd, livsførsel, verdier og   

vaner uansett eget livssyn og personlige oppfatninger. Det innebærer   
også å respektere beboerens behov for privatliv og behovet for styring  
av egen hverdag

•  Vi skal bidra til at beboer bevarer sin identitet, egenverd og selvsten-  
dighet

•  Vi skal identifisere beboerens ressurser og funksjonssvikt
•  Vi skal medvirke til at beboeren får mulighet til å bevare sine vaner og   

ferdigheter i dagliglivets funksjoner
•  Vi skal kompensere for egenomsorgssvikt
•  Vi skal skape et miljø av ro og trygghet hvor beboernes mål skal ivaretas
• Vi skal sørge for at måltidene er tilrettelagt og så delikate som mulig

Et tverrfaglig samarbeid gjør at vi kan dra nytte av hverandres kunnskaper og 
ferdigheter, slik at vi sammen kan gjøre en god jobb.

Oppdatert 13.11.2014.

Ann-Christin Nordahl
Virksomhetsleder


