En trygg
alderdom
Gode hverdager i trygge rammer med
aktivitet, felleskap og ro
Vårt tilbud
Omsorgpartner Vestfold har bred erfaring med ivaretakelse av eldre med
demens, psykisk lidelse og adferdsproblematikk. Boligene våre ligger i
naturskjønne og skjermede omgivelser, og egner seg godt som ramme for
rolige og forutsigbare dager.
Omsorgspartner Vestfold har flere boliger i Vestfold og en større enhet i
Aust-Agder. Vi har en miljøterapeutisk faglig forankring og mulighet for
individuell tilpassing. Vi tilrettelegger for god livskvalitet basert på trygge
rammer, samhandling og ro. Individuelle målvalg og den enkeltes behov
danner grunnlaget for struktur og innhold i de miljøterapeutiske tiltakene.
Teamet vårt er satt sammen av dyktige medarbeidere med ulik relvant
utdanning og erfaring. Vi vektlegger at medarbeiderne våre skal være
rause, kompetente og trygge omsorgspersoner for de som bor hos oss.

Rolig,
forutsigbar
og trygg
alderdom.

Målgruppe
Vi tilby tjenester til personer med sammensatte behov, og har lang erfaring i å
samarbeide med spesialisthelsetjenesten rundt oppfølging av disse personene.
Vi kan tilrettelegge for tjenester av kort eller lengre varighet, og har blant annet
kompetanse innen følgende områder:
- alvorlige og langvarige psykiske lidelser
- utviklingshemming
- rus/psykiatri
- utfordrende atferd
- somatikk
- demens
Vi har per nå boliger i Vestfold og Aust-Agder. Vi etterstreber å alltid ha noe
ledig kapasitet, og kan derfor organisere et tilbud på kort varsel.

Våre medarbeidere

Raus
Profesjonell

Vi har en godt sammensatt personalgruppe av dyktige medarbeidere med god faglig
kompetanse og relevant erfaring. Vi har medarbeidere med utdanning innenfor
flere ulike områder inne helse- og sosialfag, slik at vi kan gi et godt og bredt tilbud til
våre tjenestemottakere.

Fleksibel

Den enkelte tjenestemottakers behov og utfordringer er utgangspunktet for
hvordan vi setter sammen teamet. Alle tjenestemottakere er tilknyttet en
fagansvarlig som er autorisert sykepleier eller vernepleier, i tillegg til en
primærkontakt som typisk er helsefagarbeider eller en medarbeider med lang
relevant erfaring.

Ta kontakt!
Kan dette være tilbudet dere leter etter? Ta en telefon eller kom på besøk!
Eli Gåsemyr
Daglig leder
971 74 097				
eli.gaasemyr@opvestfold.no

Roger Sörūm
Fagleder, vernepleier
993 99 039
roger.sorum@opvestfold.no

Omsorgspartner Vestfold leverer heldøgns omsorgstjenester og aktiviteter til
tjenestemottakere med ulike utfordringer og behov; utviklingshemming, psykisk
lidelse, utfordrende atferd og ulike diagnoser innen autismespekteret.
•
•
•
•

Vi leverer tjenester til både voksne og barn/unge.
Vi disponerer flere boliger sentralt i Vestfold og Aust-Agder.
Vi har en bred stab av fagpersoner i tillegg til mange erfarne miljøarbeidere.
Vi driver med systematisk opplæring og veiledning av våre medarbeidere.
Omsorgspartner Vestfold er sertisert etter ISO-standard
9001:2015 og 14001:2015.
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