
 

 

Pårørendearbeid 

Onsdag 19.april inviterte vi pårørende 

til temakveld om ”Kommunikasjon til 

eldre”. Tilsynslege Anette Bakkane ved 

Skytta demenssenter underviste. Vi fikk 

en flott dialog i etterkant og mange 

gode innspill.  

Som en del av vårt pårørende-

arbeid ønsker vi å sende ut 

informasjonsbrev, som dette, med 

jevne mellomrom. Vi håper dette er noe 

dere vil sette pris på, og tar gjerne i mot 

innspill fra dere om innholdet i brevene.  

 

Kultur og aktivitet 

Hver onsdag har vi besøk av Varings-

kollen barnehage. Dette bringer fram 

latter, sangtekster og hygge. Vi har også 

samarbeid med Hakadal ungdoms-

skole. Tre dager i uka kommer det 

rundt ti elever som har valgfaget varer 

og tjenester. De tilbyr blant annet turer, 

en prat, en runde yatzy eller en runde 

boccia. Her skjer det mye. Alle seniorer i 
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bygda skal ha mulighet til å delta i 

sosiale aktiviteter og fritidstilbud, 

også våre beboere. Mange av disse 

arrangementene foregår derfor på 

Døli. Følg med i kulturprogrammet. 

En kalender fins på kommunens 

nettsider, 

http://nittedal.kommune.no. Søk 

etter ”den kulturelle spaserstokken”.  

Vi oppfordrer deg til å følge 

med på oppslag i inngangspartiet og 

på avdelingene. Der finner du 

informasjon om klessalg, konserter 

og andre aktivitetstilbud. Som 

pårørende og beboere har dere et 

felles tilbud i lokalene våre. Når du er 

på besøk, kan du og den du besøker i 

fellesskap gjerne benytte den store 

fellesstuen mellom avdeling A og B, 

og de nye småstuene på hver 

avdeling. Vi skal etter hvert gjøre dem 

litt mer hjemmekoselige, med 

blomster, inventar og kopper og fat i 

kjøkkenskapene. Dette gjør at dere 

fint kan dele en kopp kaffe og noe å 

http://nittedal.kommune.no/


 

 

 

spise om det er ønskelig.  

Vi er stolt av kjøkkenet vårt. 

Kantinen er åpen man-fre kl 11-13 for 

lunsj- servering og kl 14.30-15.30 for 

middagsservering. Velkommen! 

 

Dølis venner 

Dølis venner gir årlig gaver til 

institusjonen. Formålet med gavene 

skal være til praktiske og sosiale tiltak 

for brukerne på Døli pleie- og 

omsorgssenter. Eksempler gitt i gaver 

inneværende år er elektrisk piano, 

TVèr til fellesstuer, DAB radioer til alle 

avdelinger, hagebord mm. Samlet 

sum foreløpig i 2017  er kr.126 000,- 

Ønsker blir fremmet på velferds-

utvalgsmøte hvor alle avdelinger er 

representert. Du kan lese mer om 

Dølis venner på: www.dolisvenner.no. 

 

Nye pasientrom og 

velferdsteknologi 

Vi er svært glad for at vi har tatt over 

de nye pasientrommene og stuene. 

Flere av rommene er allerede tatt i 

bruk. Det eksisterende sykesignal-

anlegget vil fases ut nå som velferds-

teknologien snart er i drift. Vi startet 

opplæring av ansatte i uke 17 og 

anlegget er nå i drift på avdeling A/B. 

Utenfor hvert beboerrom er 

det et panel som fungerer som 

navnskilt. Dersom beboeren ønsker å 

ha et bilde av seg selv, hjemstedet, 

hytta si eller noe annet som er 

gjenkjennbart, så kan bilde sendes til 

avdelingsleder. Dersom du ellers har 

spørsmål angående det nye anlegget, 

ta kontakt med personalet på 

avdeling. De vil vise deg. 

 

Ny enhetsleder  

I mars begynte Trude Hande Hjelset 

som ny enhetsleder for institusjon. 

Hun er sykepleier med videre-

utdanning i ledelse, aldring og 

eldreomsorg. Trude er svært 

engasjert og har jobbet i eldre-

omsorgen i 20 år i ulike stillinger. 

 

Dersom du har spørsmål eller 

innspill, ta kontakt med 

avdelingsleder eller enhetsleder.  

 

Med vennlig hilsen  

Ledergruppa på Døli 
Jorunn Selnes (avd A), Cathrine Døhli 

(avd B), Bente Aarkvisla (avd C), Torill 

Heggen (avd D), Lisa Tronsen 

(kjøkken), Heidi Mette Karlsnes 

(dagsenter/kultur) og Trude H. Hjelset 

(enhetsleder Institusjon). 

 

  

 

Kontaktinformasjon 
Direkte til avdelingene: 

Avd A: 40 03 14 82 

Avd B: 40 03 14 83 

Avd C: 40 03 14 86 

Avd D: 40 43 55 23/97 69 90 02 

 

Enhetsleder: Trude H. Hjelset  

trude.hande.hjelset@nittedal. 

kommune.no 
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