LØTEN HELSETUN
• Sykehjemmet har på en av sine
langtidsavdelinger, en
funksjonsdelt gruppe med åpen
enhet tilrettelagt for personer
med symptomer på
demenssykdom (ikke
nødvendigvis diagnostisert).
Skjermet enhet.
• Rosetten, er en spesialavdeling
for personer med
demenssykdom, og har 15
plasser for pasienter med denne
diagnosen.
• Avdelingen er delt i 2 grupper
med henholdsvis 7 og 8 plasser.
Pasientene skal være
diagnostisert før innleggelse i
skjermet enhet.
HJEMMEBASERT OMSORG
•

Hjemmebasert omsorg har
arbeidslag innen demens.
Avdelingssykepleier:
Ingun Øverby
Demenskoordinator:
Guro Brenden

Om Løten

•
•

•

Totalt bor det cirka 7.500
personer i Løten.
Løten Helsetun er
knutepunktet for Løtens
helse og omsorgstjenester.
Kommunen har blant
annet sykehjem,
hjemmetjeneste, dagsenter
– grønn omsorg, Løten
Frivilligsentral og
omsorgsboliger.


Kontaktinformasjon:
Løten kommune - Tlf: 62 56 40 00
E-post: post@loten.kommune.no

Oppdatert april 2016.

Adr: Postboks 113, 2341 Løten

Informasjon til
personer som er
berørt av demens



DEMENSTEAMET

I Løten har vi inngått en samarbeidsavtale med
Nasjonalforeningen for folkehelsen slik at kommunen er en
demensvennlig kommune. Serviceansatte og transportnæringen
har gått på kurs, slik at de har økt kunnskap og kan gi bedre
service til personer med demens.

Demensteamet i kommunen består
av ergoterapeut Mailen Viddal
Holm og geriatrisk
sykepleier/demenskoordinator
Guro Brenden.
Vi kan tilby:
•
AKTUELLE TILTAK
• Tilrettelegging av hjemmesituasjonen.
• Dagsenter og dagaktiviteter.
• Grønn omsorg/Inn på tunet.
• Matombringing. Det gis tilbud om
utkjøring av varm mat.
• Bistand fra Frivilligsentralen
(For eksempel følge til lege, frisør og
likende).
• Hjemmehjelp.
• Omsorgsbolig.
• Hjelpemidler som støtter hukommelse
og bidrar til økt sikkerhet.
• Trygghetsalarm.
• Aktivitetsvenn

HELSESØSTER FOR ELDRE
• Løten kommune har en 50 % stilling som
helsesøster for eldre, som gir tilbud til alle eldre i
kommunen over 77 år.
KOMPETANSEUTVIKLING
• Løten følger opp Demensomsorgens ABC for sine
ansatte med kompetanseheving.
GENERELLE STØTTEORDNINGER
• Støttekontakt og ledsagerbevis.
• Grunnstønad og hjelpestønad (Søkes NAV).
• Omsorgslønn.
HVEM KAN TA KONTAKT MED OSS?
•

Enkeltpersoner, pårørende og venner kan ta
uforpliktende kontakt.

•

Fastleger og øvrig helsepersonell.

•
•

Samtale med pasient og
pårørende i en kartlegging og
utredningssamtale.
Kartlegging av behov for hjelp.
Oppfølging av pasient og
pårørende.

Hvorfor er utredning viktig?
•
•
•

Utelukke andre sykdommer
som ligner på demens.
Vurdering av medisiner.
Legge til rette
hjemmesituasjonen.

Kontaktinformasjon:
Hver torsdag: 94 13 43 54.
Andre dager: 99 50 67 11
eller 92 06 89 08.

