VERDAL BO- OG BEHANDLINGSSENTER
Aktiviteter uke 2-2022
Denne uka klargjøres det siste på pasientrom for å kunne ta imot pasientene neste uke. Postkjøkken og
lager fylles opp med nødvendig mat og forbruksvarer samtidig som det fortsatt gjennomføres en del
opplæring.
Torsdag ble det gjennomført testing og opplæring i pasientvarslingssystemet og velferdsteknologien
som styrer beboerromsdørene. På bildet er det ressurspersoner fra ulike avdelinger som får opplæring
og tar ansvar for videre opplæring av kolleger. Leverandør av pasientvarslingssystemet er HEPRO som
sammen med DORMAKABA også leverer velferdsteknologien i beboerromsdørene.
Teknologien i beboerromsdører går ut på at dørene alltid er låst.
Pasienten har en teknologi på seg som gjør at døren går i ulåst stilling
når hun/han tar i dørhåndtaket. Dette gir en tørre trygghet for
privatliv og en unngår at uvedkommende kommer inn på rommet.
Døren er aldri låst innenifra (hoteldørfunksjon). Ansatte har en
teknologi på seg som gjør at de alltid har tilgang til å komme inn i
rommet. Ved evt brann går alle dører i ulåst stilling for å sikre bistand
til evakuering. En kan alltid endre på innstillingene slik at døren kan
være ulåst hvis dette er ønskelig. Pasientene bærer kun en type
teknologi på seg som styrer dører og samtidig varsling om hjelp.

Neste uke flyttes pasientene fra henholdsvis Ørmelen Bo- og helsetun og Verdal Bo- og helsetun over
til Bo- og behandlingssenteret.
Plan for flytting:
Mandag 17.01. Denne dagen flytter pasientene fra Ørmelen Bo- og helsettun avd Fredheim samt fra
Verdal Bo- og helsetun avd Heimtun.
Tirsdag 18.01. Denne dagen flytter pasientene fra Verdal Bo- og helsetun 1. etasje.
Onsdag 19.01. Denne dagen flytter pasientene fra Verdal Bo- og helsetun 2 etasje.
Det er mange aktører som bidrar for å gjennomføre flyttingen;
Røde Kors bistår med å flytte de pasientene som har behov for ambulanse
Helsefagelever og lærere bidrar med å klargjøre senger
Veksttorget bidrar med å flytte sengene, utstyr og inventar som skal gjenbrukes.
Miljøassistentene fra Veksttorget bidrar med å flytte utstyr og inventar på riktig plass i bygget
Ansatte bidrar på begge steder for å sikre både en god flytting fra og mottakelse i de nye avdelingene.
Pårørende bidrar også på ulike måter i flytteprosessen.
Er det noen pårørende som har spørsmål knyttet til flytting tar dere kontakt med avdelingsleder i den
avdelingen pasienten flytter fra.
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