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Vetleflaten Omsorgscenter



Vetleflaten er et omsorgscenter ligger i gå afstand fra centrum og 

det har været i brug siden 2001. Det er et omsorgscenter for 

ældre og handicappede. På omsorgscenteret er der plads til 64 

beboere hvor der bor 16 borgere på hver afdeling, 8 på hver 

enhed. Den ene afdeling var demens afdeling, og det var der jeg 

var i praktik. I den enhed jeg var boede der kun damer. 

På afdelingen er bemandingen 5 personer om dagen, hvor der er 2 

hvor på enhed og en som er springer(en der er på hver enhed)

Om aftenen er der 4 personer. 

Personalet møder ind på mange forskellige tidspunkter, der møder 

2 ind kl 7.15 hvor den ene får rapport fra nattevagten. 

Nattevagten går hjem kl 7.30, hvor der så er yderlige 2 personale 

som møder ind, de går direkte i gang med morgenmaden og 

morgenplejen, det sidste personale møder ind kl 8, hvor der er 

fælles morgenmøde i en halv times tid. 

Mødetider:

7.15 – 14.15

7.15 – 14.30

7.30 - 15.00

8.00 – 15.00

14.45 – 21.00

14.45 – 21.45

21.30 – 7.30



Når borgerne får tildelt en plads på 

Vetleflaten skal de have været 

indlagt på sygehjemmet.

Når borgerne kommer til at bo på 

Vetleflaten betaler de 75 % af deres 

alderspension, kost og logi bliver 

trukket herfra. 

Derudover for de deres værelse med 

bad, gardiner, plejeseng, sengetøj, 

sengetæppe, natskjorter, 

håndklæder, vaskeklude, sæbe og 

creme, bleer, medicin, gratis læge, 

tandlæge, fuld kost, aktiviteter og så 

får de vasket der tøj og selvfølgelig 

pleje om omsorg.

Der er mange forskellige faggrupper:

❖ Sygeplejerske

❖ Ergoterapeut

❖ Hjelpepleiar (social og sundhedshjælper

❖ Special hjelpepleiar (social og 

sundhedshjælper uddannet i psykiatri)



Dette er deres køkken, hvor 

borgerne spiser alle deres måltider. Måltider:

Frokost = Morgenmad kl. 9.00

Lunch = Middagsmad kl. 12.30

Middag = Aftensmad kl.15.30

Kvelds = Aftenskaffe kl. 18.30 



Om morgenen hjælper en sekretær eller et rengøringspersonale med at lave morgenmad 

til borgerne. 

Lunch laver personalet selv, og de bestemmer selv, hvad det skal være, nogle dage kan 

der være svært at finde på noget, så ofte er det pulversuppe, toastbrød med syltetøj 

eller omelet. Men de prøver på at variere det. 

Middag er vakuumpakket og bliver leveret fra et storkøkken i Bergen, før i tiden, fik de 

det fra Voss folkesygehus. Men det var billigere fra Bergen. De er ikke tilfredse med at 

mad som kommer fra Bergen. 

Der er både hovedret og dessert, og så får de typisk kaffe til. 

Kveldsmad laver personalet selv. Det er typisk toastbrød med syltetøj og ost, de er 

rigtige glade for den brune ost. 



Dette er depotet hvor personalet kan hente 

madvarer. Der kan ønskes 2 gange om ugen. Og der 

bliver fyldt op 2 gange om ugen, det er ofte en 

sekretær og 2 personale som har ansvaret for at fylde 

maddepotet op. 



Dette er depotet, hvor personalet kan hente bleer, handsker 

medicin præparater, som fx lactulose, plaster og m.m. 



Alt fast medicin bliver dosisdispenseret fra 

apoteket og opbevares samlet i et aflåst skab 

på kontoret. Der er en medicinmappe hvor 

medicinliste for alle borgere er opdelt efter 

rum og der skal kvitteres hver gang der er 

givet medicin. Alt medicin gives af en 

personale i enheden, og de udleveres i 

forbindelse med måltider. 

Hvis der er behov for ny opstart af et nyt 

medicin præparat, er det sygeplejerske der 

dosere i særskilt doseringsæsker i 

medicinrummet, som er et rum de har i 

mellem hver enheder, det er også der alt 

morfin præparater er låst inde.  

Multidoser kommer hver mandag og der er 

bestilling af nyt medicin hver fredag, og det er 

en sygeplejerske som gør det. 



På demens afdelingen kan de kun være en rum tid, til de bliver så demente at de 

bliver for fysisk tunge, så bliver de flyttet over på en somatisk afdeling på Vetleflaten.

Når en borger skal flytte ind eller skal flytte over på en somatisk afdeling er det 

personalet som ordner flytningen og som gøre værelset rent. Når en borger skal flytte 

over på en somatisk afdeling, bliver værelset rengjort, så der er en ny borger som kan 

flytte ind næste dag. 

Der er træplader på væggene så borgerne kan hænge deres billeder op der, det er for 

at beskytte væggen, så der ikke skal males hver gang en ny borger flytter ind, 

gardinerne bliver vasket hver gang en ny borger flytter ind eller efter behov.  



Tre gange om ugen kan borgerne komme over i aktivitetscenteret om 

formiddagen fra 10 - 12.30, hvor der ses film, spilles bingo, håndarbejde, 

synges og drikkes kaffe. Der kommer en pianist hver torsdag og spiller sange for 

borgerne, hvor de kan synge med. De har fået en cykel hvor borgeren kan 

komme ud om eftermiddagen og cykle sammen med personalet. 



Hver uge kommer der frivillige fra Rødekors og går ture med borgerne, og nogle har en 

besøgsven som kommer og besøger dem. Ellers er det personalet som laver aktiviteter 

med borgerne, hvor de sidder udenfor og snakker hvis det er godt vejr, synger, tegner eller 

bare hyggesnakker indenfor.

Der er ingen som sover til middag, så de sidder ofte ude i køkkenet og snakker med 

personalet eller sidder i stuen og blunder lidt. 

Om aftenen efter måltid sidder borgerne og ser lidt tv, imens personalet gør klar på deres 

værelser til nat, alle er kommet i seng inden nattevagten møder ind kl 21.30

Deres fokusområder er at borgeren altid er i centrum, at de skal føle sig trygge, og så 

prøver de at undgå at bruge for meget medicin. 

I køkkenet når der skal lave mad skal personalet bære forklæde og skyllerummet bliver 

desinficeret flere gange om dagen. 



På centeret er der ansat en ergoterapeut som tager sig af alle bestillinger af 

hjælpemidler, de skal bestilles i Bergen og det kan tage op til en måned, før de får 

dem. 

Der er ansat en sygeplejerske på hver afdeling, som tager sig af lægevisit og medicin, 

ellers så indgår de i plejen som de andre. 

Alle borgernes tøj bliver vasket samlet, og der navn i alt tøj og bliver sorteret i kurve og 

vasket af personalet. Sengetøj og nattøj bliver vasket på et vaskeri, altså ude af huset. 

Borgerne hjælper gerne med at ligge håndklæder m.m. sammen. 

Ved bad har personalet plastikforklæde og gummistøvler på.

Nedre toilette bliver gjort på badeværelset, da de mener det er overgreb at gøre det i 

sengen. 





Aktiviteter i Voss og omkring Voss. 

Stalheim hotel
Gudvangen



Tvindefossen - vandfald

Flåmsbanen som går fra Myrdal til Flåm


