
Kunsten å være i bevegelse

Søbstad helsehus

Serviceerklæring



Serviceerklæring
Det er et mål i Trondheim kommune, helse og velferd, at alle 
pasientene i helsehus skal gis en verdig �lværelse og en trygg 
livssituasjon.

Tjenesten skal være av god kvalitet og ivareta behov som 
følge av fysiske og psykiske funksjonshemminger. De�e 
omfa�er blant annet kvalifisert behandling i forhold til 
kosthold og ernæring, aktivitet, medisinsk, medikamentell 
og smertelindrende behandling e�er ordinasjon av legen ved 
helsehuset. Næring og medikamenter kan i særlige tilfeller gis 
intravenøst.
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Dersom det er tvil om pasientens diagnose skal institusjonen 
sørge for faglig bistand og kartlegging. De�e gjelder dersom 
ikke annet avtales mellom lege ved helsehuset, pasient og 
eventuelt pårørende. Virksomheten skal bygge på at pasientene 
har mulighet til å velge selv hvordan de vil leve si� liv. Unntak 
fra de�e er de begrensninger som må tas for at andre pasienter 
ikke skal lide overlast, eller der pasienten ikke er vurdert 
samtykkekompetent og det er til fare for liv og helse.

Valgfrihet 
Valgfrihet innebærer at pasientene som har evne til det skal 
delta i beslutninger om følgende:

  Hvordan personalet skal hjelpe dem
  Når de ønsker å stå opp og når de ønsker å legge seg
  Hvilke klær de skal ha på seg
  Når de skal spise og hvem de skal spise sammen med
  Hvilke aktiviteter de ønsker å delta på
  Når og om de vil mo�a besøk

Kon�nuitet
Kontinuitet innebærer:

  Hver pasient får tildelt en primærkontakt blant personalet 
som har et helhetlig ansvar for pasientens tilbud

  Pasienten får bistand til å oppre�holde kontakten med 
venner og familie

  Pasienten skal så langt det er mulig gis anledning til å 
oppre�holde sine nærmeste kontakter utenfor helsehuset
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Integritet
Integritet innebærer:

  Pasienten skal behandles med respekt og med den 
tiltaleform de ønsker

  Pasienten skal bli spurt om hvordan han/hun vil ha det
  Pasienten får bistand til å holde seg velstelt
  Pasienten får i størst mulig grad mulighet til å velge hvilke 

øvrige pasienter han/hun vil omgås
  Dersom ikke pasienten selv kan gi u�rykk for sine ønsker 

konsulteres de nærmeste pårørende om spesielle behov de 
mener pasienten må�e ha

  Virksomheten skal så langt det er mulig respektere og 
ivareta pasientens kulturelle, sosiale og religiøse behov 
og være behjelpelig med å tilre�elegge i forhold til tro og 
livssyn

  Virksomheten skal så langt det er mulig stimulere pasientens 
fysiske, psykiske og sosiale evner

Trygghet
Trygghet innebærer:

  Trygghet for at han/hun mo�ar hjelp når det er nødvendig
  Trygghet for at tjenesten som mo�as er faglig forsvarlig
  Trygghet for at eventuelle mangler ved tjenesten blir fulgt 

opp av ledelsen
  Anmerkninger fra pasient/pårørende blir dokumentert
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Tilgjengelighet
Tilgjengelighet innebærer:

  Pasienten skal ha mulighet til å tilkalle hjelp
  Pasienten skal oppnå kontakt med hjelper innen 5 minu�er. 

Avvik utover de�e blir registrert/rapportert
  Personalet overholder avtaler med pasienten

Re� �l et ak�vt og meningsfylt liv
Re� til et aktivt og meningsfylt liv innebærer:

  E�er eget ønske å delta i hverdagslige gjøremål
  At personalet har fokus på egenmestring
  Å kunne ha venner og familie på besøk
  Å kunne feire merkedager
  Å delta i ulike aktiviteter og kulturelle og sosiale 

arrangement ut fra eget ønske og tilpasset pasientens 
mestringsnivå og situasjon
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Informasjonshe�e

Velkommen!
Hjertelig velkommen til Søbstad helsehus!
Vi håper dere vil trives som pasienter og pårørende, og at denne 
brosjyren kan gi svar på noen av spørsmålene som melder seg i 
forbindelse med fly�ng til Søbstad Helsehus.

Hva er et helsehus (sykehjem)
Langtidsplassene i helsehuset er en del av helse- og 
velferdssenteret og er beregnet for dem som ikke får dekket 
si� behov for pleie og omsorg i eget hjem. Det legges vekt på at 
institusjonen skal være et hjem for dem som bor der over lengre 
tid.  Når man innvilges langtidsplass på helsehus, bør man ta 
imot tilbudet, selv om plassen som tilbys, ikke er førsteprioritet 
hos søker. Det er mulig å søke om overføring og by�e til ønsket 
helsehus i e�erkant. Det går også an å klage på tilbudet om 
sykehjemsplass.

Kort historikk
Søbstad sykehjem ble åpnet i 1980 og fikk status som helsehus 
i 2008. Søbstad helsehus er eid og drevet av Trondheim 
kommune. Helsehuset består av 102 plasser fordelt på 4 
avdelinger (etasjer).
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Kontak�nformasjon 
Telefonnr. til enhetsleder: (+47) 911 12 319

Telefonnr til avdelingene:
2. etasje: (+47) 72 54 80 36
3. etasje: (+47) 72 54 80 41
4. etasje: (+47) 72 54 80 42
5. etasje: (+47) 72 54 80 45

E-postadresse: 
sobstad-helsehus.postmo�ak@trondheim.kommune.no

Du finner også informasjon om oss på 
www.trondheim.kommune.no/sobstad-helsehus

Der vil du også finne link til vår Facebook-side.

Administrasjon og ledelse
Enhetsleder: Kari Anita Johansen: (+47) 911 12 319
Fagleder: 2. etasje: Rita Kongestøl Blokkum: (+47) 916 72 327
 3. etasje: Rita Kongestøl Blokkum: (+47) 916 72 327
 4. etasje: Signe Nyrønning: (+47) 952 63 607
 5. etasje: Heidi Tangvik Vidal: (+47) 952 63 196
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Tjeneste�lbud
Søbstad Helsehus er inndelt i fem etasjer, hvorav fire etasjer har 
pasienter. 

Primærkontakt, gruppesykepleier/-vernepleier, ansvarlig 
sykepleier/vernepleier
Primærkontakten skal være et bindeledd mellom pasient/
pårørende og resten av helsehuset. Det er primærkontaktens 
ansvar å sørge for at pasienten får dekket sine behov i henhold 
til tiltaksplanen. Gruppesykepleier/-vernepleier har, sammen 
med legen, den medisinske oversikten over den enkelte pasient. 

Når pårørende skal gi oss beskjeder/har spørsmål som 
omhandler medisinske opplysninger skal de�e tas opp med 
sykepleier/vernepleier. Be om å få snakke med ansvarlig 
sykepleier/vernepleier på vakt. 

Samarbeid og mulighet for klageadgang
Vi ønsker å oppfordre dere til dialog og samarbeid med 
helsehuset om gode løsninger. Dersom det er forhold ved 
helsehuset du finner kritikkverdig og dere ikke opplever å 
nå fram med dialog, kan du klage. Klagen skal først sendes 
institusjonen. Dersom du ikke får medhold, kan klagen 
oversendes til fylkeslegen. 
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Ut i fra vedtaket og innhentet informasjon om pasient i 
innkomstsamtalen, utarbeides det tiltaksplaner, der vi beskriver 
hvilken bistand/tjeneste pasienten vil mo�a hos oss. De�e skal 
skje i samarbeid med pasienten/ pårørende eller hjelpeverge. 
Den enkelte pasient har klagere� både på innholdet i 
tiltaksplanene og gjennomføringen av den. 

Om pasienten selv ikke er i stand til å formulere en klage, eller 
er orientert om sine re�gheter, kan pårørende eventuelt 
hjelpeverge gjøre de�e. Du har anledning til å be andre utenfor 
helsehuset om hjelp til å formulere klagen. Da må du i så fall gi 
et skri�lig samtykke som vedlegges klagen.
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Lege�lgang
Legene ved helsehuset har det medisinskfaglige ansvaret for 
pasientene. Lege er tilkny�et helsehuset på hverdagene. 5. 
etasje har egen tilsynslege som kommer en gang i uken. Ved 
behov for lege utover de�e beny�es legevaktordningen i 
Trondheim kommune. Helsehuset mo�ar relevant informasjon 
fra fastlege ved innleggelse i helsehuset. Dersom pårørende 
ønsker å snakke med legen, bør de�e avtales i forkant med en 
sykepleier.

Tannlege /tann�lsyn
Lov om tannhelsetjenesten gir pasienter med heldøgns omsorg 
re� til gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. 
Dersom pasienten ønsker å fortse�e som pasient til tidligere 
beny�et tannlege er de�e mulig, men kostnadene dekkes da av 
pasienten selv. 

Søbstad helsehus samarbeider med Heimdal tannklinikk og 
pasientene får tilbud om tannbehandling e�er behov. Minimum 
en gang pr år kommer det tannpleiere derfra for å se over 
tennene til alle pasientene, og de vil ut fra resultatet finne ut 
hvem som må til tannklinikken m.m. 
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Fysioterapi
Rehabiliteringspasienter har krav på oppfølgning av 
fysioterapeut fra helsehuset. Fysioterapeutene er del av et 
tverrfaglig team som vurderer pasientenes behov og teamet 
avgjør i fellesskap når pasienten er klar for hjemreise. Grad 
av oppfølging vurderes e�er behov for den enkelte pasient. 
I tillegg til individuell oppfølging får pasientene tilre�elagte 
egentreningsprogram. Noen ganger er det behov for 
fysioterapikompetanse, mens treningen i noen tilfeller kan 
gjennomføres av personalet i avdelingen. Innkomstsamtale 
og vurdering av pasienten gjøres innen 2 virkedager e�er 
innkomst. Daglig fysisk aktivitet er svært viktig for alle, også 
helsehuspasienter, uten at man dermed trenger fysioterapi.

Servicetilbud
Aktivitør – Vi har en aktivitør i 100% stilling. Aktivitøren jobber 
med å legge til re�e for aktiviteter i og utenfor huset. Aktiviteter 
som tilbys kan være frokostgrupper, allsang, trimgrupper, 
høytlesning, kino og konserter, bingo, turer i nærmiljøet og på 
kjente steder i byen vår. Av aktiviteter utenfor huset tilbyr vi 
også deltagelser på kulturarrangement i regi av ”Den kulturelle 
spaserstokken”. Vi legger vekst på å markere de ulike høytider 
gjennom året med forskjellige arrangement. Alle ak�viteter blir 
annonsert på infotavle som henger i hver avdeling.
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Frisør - Åpent mandag til torsdag. Frisørtjenester dekkes av 
pasienten selv. Betjeningen er behjelpelig med å bestille time. 
Time kan også bestilles selv ved å ringe 72 54 80 34.

Fotpleie – Autorisert fotpleier er tilgengelig flere ganger i uken. 
Betjeningen hjelper til med timebestilling. Kostnad dekkes av 
pasienten selv. Du kan også bestille fotpleietime selv ved å ringe 
72 54 79 12.

Bydelskafe – Søbstad Bydelskafe finner du i 1 etasje.  Kafeen er 
åpen mandag til fredag mellom klokken 0900 – 1500. Her kan 
du også få kjøpt middag mellom klokken 1230 og 1430.

Aktivitetshagen – Har til hensikt å gi pasientene ved helsehuset 
et tilbud som skal bidra til oppre�holdelse og vedlikehold av 
egne ressurser i forhold til fysisk og psykisk funksjon, samt 
deltakelse i sosiale aktiviteter.

Livsglede  – Søbstad helsehus, 5. etasje, er i gang med 
sertifisering som livsgledeavdeling. Det er sti�elsen Livsglede 
for eldre i samarbeid med Trondheim kommune som står for 
sertifiseringen. Pasientene får tilbud om aktiviteter som er 
tilpasset den enkeltes ønsker og behov. 
 
5. etasje deltar også i Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge 
hender med Riktig legemiddelbruk i sykehjem og forebygging av 
fall. 

12



Treningssal – Vi har treningssal med forskjellige 
treningsapparater, blant annet: Spinningsykler, ergometersykler, 
step maskin, trededmølle, gangbane, balanseutstyr, ribbevegg, 
beinpress og nedtrekksapparat.

Fysiske forhold 
Trondheim kommune har som mål at alle som ønsker det skal 
få tilbud om enerom, senest innen 3 måneder. Det kan skje at 
de�e ikke kan løses i samme avdeling/helsehus etc. 
Hvem som til enhver tid beny�er og har behov for enerom eller 
dobbeltrom vurderes av personalet, og blir avgjort i samarbeid 
med ledelsen ved helsehuset. 

Møblering/pyn�ng av rom 
Vi synes det er flo� om rommene blir innredet personlig 
og hyggelig, men vi gjør oppmerksom på at rommet 
ikke må møbleres på en slik måte, at det vanskeliggjør 
arbeidsoppgavene våre. 

Vi understreker at ansvar for eventuelle ødeleggelser, tap 
av møbler og/eller personlige eiendeler ikke kan tillegges 
helsehuset og viser til skriv om forsikring. 

Pasientrommet blir vasket x 1 pr uke, enkel rengjøring.  Private 
eiendeler (duker, pynt, møbler, tepper etc.) må pasient/
pårørende selv rengjøre. Dersom pårørende ønsker å rengjøre 
pasientrommet vil personalet være behjelpelig med finne frem 
nødvendig utstyr.
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TV på rommet
For pasienter med langtidsplass skal ikke egen TV-lisens betales 
ved bruk av egen TV. I de tilfeller skal Søbstad Helsehus si� 
lisensnummer brukes ved registrering:  208367507. 

Innkomstsamtalen
E�er ca 2 uker vil primærkontakten innkalle pasient og 
pårørende til en samtale, for å informere om helsehuset, samt 
fortelle om primærkontaktens rolle kny�et opp mot pasienten 
og pårørende. Primærkontakten innhenter opplysninger om 
pasienten, slik at tiltaksplanen blir individuelt tilpasset, samt 
gjennomgår ”bli kjent-skjemaet”.

Tiltaksplan
De�e er en plan som skrives for alle pasientene. Den skal 
dekke områder som pleiebehov, aktivitet og ernæring. Den skal 
være individuelt tilpasset, og blir fulgt opp av primærkontakt, 
gruppesykepleier/-vernepleier og helsehusets lege. 

Daglige ru�ner/mål�der
Vi plikter å tilby 4 hovedmåltider pr dag, samt 2-3 
mellommåltider. Vi følger opp den enkelte individuelt og foretar 
nødvendige tilpasninger ut i fra ønsker og faglige vurderinger og 
behov. 
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Måltider er tilgjengelig i tidsrommet 
Frokost kl: 09.00 – 10.00
Lunsj  kl: 12.00 – 13.00 
Middag  kl: 15.00 – 16.00 (tidspunkt kan variere noe ut i fra 

hvilken avdeling du tilhører)
Kveldsmat  kl: 19.00 – 20.00 (tidspunkt kan variere noe ut i fra 

hvilken avdeling du tilhører)

Kulturelle/åndelige/religiøse behov
Helsehuset er tilkny�et Kolstad menighet, og det holdes 
gudstjenester/andakter ved sykehjemmet. Se informasjonstavle. 
Ved behov har vi mulighet til å kontakte prestetjenesten 
utenom kontortid. Enheten er også behjelpelig med å formidle 
kontakt med andre trossamfunn. 

Ak�vitet og sosiale arrangementer
Vi tilstreber underholdning og aktiviteter av ulike slag gjennom 
hele året, og foruten egne arrangementer har vi samarbeid med 
”Den kulturelle spaserstokken”. Pårørende som ønsker å delta 
på tilstelninger/arrangement er velkommen til det. De fleste 
arrangementer foregår på dagtid, da det er mest bemanning til 
stede. Vi oppfordrer pårørende til å bli med på arrangementer 
spesielt på e�ermiddag, da vi ikke har ressurser til å følge alle 
pasientene våre til slike arrangement. Pasientene informeres 
daglig om de aktivitetene som tilbys. Informasjonen gjøres også 
tilgjengelig på oppslagstavle i avdelingen.
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Hovedkontakt/hjelpeverge 
Det er viktig for oss å ha én hovedkontakt som vi kan forholde 
oss til når det gjelder pasienten. Som regel er de�e en i 
familien som kjenner pasienten og dennes interesser godt. 
Dersom pasient er i stand til det, vil vi be han/henne utnevne 
hovedkontakt. Enkelte pasienter trenger også en hjelpeverge for 
å ivareta pasientens økonomiske interesser, eventuelt bistand 
på andre aktuelle områder.  Legen ved helsehuset søker om 
de�e. Verge oppre�es av fylkesmannen. 

Taushetsplikt
Alle ansa�e ved helsehuset har taushetsplikt. Det vil si at de ikke 
kan gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående, 
dersom du ikke har gi� samtykke. Du har som hovedregel re� til 
å få vite hva legen skriver om deg i sykejournalen.

Melding om adresseforandring
Pasienten eller hans/hennes pårørende må selv sørge for å 
gi beskjed til folkeregisteret og andre offentlige instanser om 
endring av adresse. Det finnes et skjema – skjemanr. RF-1400B, 
som sendes til folkeregisteret. I tillegg må Posten varsles om 
adresseendring.
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Klær og eiendeler
Det er pårørendes ansvar at alle klær merkes med navn og 
avdeling. Husk også å merke løsøre og personlige eiendeler som 
høreapparat, briller, smykker, klokke, mobiltelefon og andre 
ting som kan taes ut av rommet. Pasientene trenger tøy til alle 
årstider, med tanke på aktiviteter som kan foregå bl.a utendørs.

Vasking av tøy
Helsehuset vasker priva�øy for pasienter som har vedtak på 
langtidsopphold. Vi ber om klær som er enkle å behandle, som 
kan vaskes på minimum 40 grader.  Vi gjør spesielt oppmerksom 
på at helsehuset ikke ersta�er klær eller personlige eiendeler 
som blir borte eller ødelegges i forbindelse med vask, stell eller 
rengjøring. 

Innkjøp av klær og toale�ar�kler
Det er pårørende/verge som har ansvaret for innkjøp av klær 
og toale�artikler, som tannpasta, tannbørste, deodorant, 
fuktighetskrem. m.m. 

Brannsikkerhet 
Røyking: Bystyret har vedta� at det ikke er lov å røyke i 
kommunale bygg.

Privat elektrisk utstyr: Noe elektrisk utstyr kan være 
brannfarlig. Vi forbeholder oss re�en til å vurdere de�e.
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Pasientkonto/oppbevaring av kontanter
Hvis det er ønskelig kan helsehuset ta ansvar for å betale 
utgi�er til frisør, fotpleie, arrangement, m.m. Avdelingen kan 
dessverre ikke ta i mot penger til oppbevaring for pasienter 
som har kortidsopphold eller rehabiliteringsopphold. Pasienter 
med vedtak på langtidsopphold kan betale inn penger til konto: 
8601.14.87035

Pasienten eller pårørende må selv ta ansvar for kontanter som 
oppbevares på rommet.

Forsikring
Vi anbefaler våre pasienter om og ikke medbringe verdifulle 
eiendeler, alternativt bør det tegnes særskilt forsikring. 
Viser ellers til skrivet om forsikring av private eiendeler - 
sykehjem/omsorgsboliger. Vi gjør oppmerksom på at normal 
innboforsikring ikke dekker tap/skader på høreapparat og at 
det da bør tegnes egen forsikring for de�e. Dersom pasienten 
er medlem i Hørselshemmedes Landsforbund har de egen 
forsikring som dekker blant annet tap av høreapparat e�er 6 
måneders medlemskap. Briller må også forsikres særskilt. 
Gjenstander som blir funnet i enheten og som vi ikke kjenner 
eieren av, vil bli oppbevart i enheten i 3 måneder. Dere�er vil 
det bli overlevert hi�egodskontoret.
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Brukerråd
Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetslederen. I 
tillegg til enhetslederen skal det være 2-5 representanter 
fra pårørende/pasienter, og representanter fra ansa�e.  Det 
kan også være representanter fra frivillige organisasjoner.  
Brukerrådet er en arena for dialog, og det skal utveksles 
synspunkter, erfaringer, verdier og fagkunnskap for at 
tjenestekvaliteten skal bli basert på et best mulig grunnlag.  
Referat fra brukerrådet blir lagt ut på helsehusets ne�side: 
www.trondheim.kommune.no/sobstad-helsehus/ 

Informasjon ved dødsfall
I henhold til Trondheim kommunes regelverk skal rommet, som 
hovedregel være tilgjengelig for ny pasient innen 24 timer e�er 
dødsfall.

Vi ber derfor om at alle eiendeler blir hentet og rommet ryddet 
så fort som mulig. Dersom pårørende ikke har mulighet til de�e 
på kort varsel, vil personalet fly�e de personlige eiendelene 
til et kor�dslager. Ski�ea�est må foreligge før helsehuset kan 
utlevere den avdødes verdisaker (penger, smykker). Unnta� er 
ektefelle. Pårørende bestemmer selv hvilket begravelsesbyrå de 
vil beny�e.
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Vi ser fram til et godt  
og positivt samarbeid!

Trondheim kommune 
Søbstad helsehus

Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim
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