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Informasjon til pasienter 
Velkommen til kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 

i Bø og Sauherad 
 
Målsetningen til Bygdeheimen er at det skal være et godt sted for pasienten, pårørende og personalet. 
Vi ønsker at du som pasient blir møtt med respekt og verdighet.  
 
Beskrivelse av tilbudet 
Bygdeheimen har 3 øyeblikkelig hjelp plasser. Øyeblikkelig hjelp tilbudet er bemannet med sykepleier 24 
timer i døgnet og legetilsyn hver virkedag. Det vil under innleggelsen være en løpende kontakt mellom 
ansvarlig sykepleier på øyeblikkelig hjelp tilbudet og Bø/Sauherad kommune. Ved behov for ytterliggere 
helsetjenester etter utskrivelse blir dette fulgt opp av oss.   
 
For å sikre sammenheng i behandlingen vil det være et tett samarbeid mellom sykehuset og 
kommunehelsetjenesten. I den forbindelse må vi be om ditt samtykke for utveksling av informasjon (se 
eget skjema).  
 
Praktiske opplysninger 
Oppholdets lengde: 72 timer (3 døgn) 
Legevisitt 08-09 hver virkedag 
Måltid: Frokost: 09:00, Lunch 12:30, Middag : 16:00, Kvelds 18:00 (det serveres selvfølgelig mat 
etter eget ønske utenom disse tidene) 
 
Medisiner: 
Sauherad Bygdeheimen dekker alle forskrevne legemidler. For mer informasjon kontakt personalet. 
 
Verdisaker:  
Har du med deg verdisaker, kan dette låses inn på medisinrommet, i et eget system.  
 
Toalettsaker: 
Toalettsaker som tannkrem/tannbørste, deodorant og lignende må du holde selv 
 
Kontaktinformasjon til Sauherad Bygdeheim 
 
Besøksadresse   Tlf: 35957921 (vakthavende sykepleier) 
Skrivarvegen 2    
3810 Gvarv 
 
Postadresse:  
Idunsvoll 3 
3812 Akkerhaugen 
 
Viktige Navn/Nummer:  
Enhetsleder Martin Ytreland: 35957901/99230525 
Lagleder Janne Annett Jørgensen: 35957903/41802845 
 
Hjertelig velkommen til øyeblikkelig hjelp døgntilbudet i Bø og Sauherad ved Sauherad Bygdheim.  
 
____________________ 
Martin Ytreland 
Enhetsleder Sauherad Bygdeheim
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SAMTYKKEERKLÆRING 
 
Jeg gir med dette samtykke til at helsepersonell fra min hjemstedskommune, kommunalt 
øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Bø og Sauherad og Sykehuset Telemark HF kan utveksle 
nødvendig og relevant informasjon om min helse knyttet til oppholdet ved det kommunale 
øyeblikkelig hjelp tilbudet. 
 
 
 
 
 
---------------------- -------------------------------------------- 
Dato   Underskrift 
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