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                          Velkommen til Sørgjerdet bokollektiv 

 

Bokollektivet er en del av Bodø kommunes omsorgstjeneste. Bokollektivet består av to avdelinger.   

A-siden har plass til 8 beboere i 1-roms leiligheter med eget bad og andel av fellesareal. B siden har 

plass til 5 beboere. Tre av leilighetene er 1 roms med eget bad og to av leilighetene har eget 

soverom, bad og kjøkken. Felles vaskerom på begge avdelingene. Det er også gode muligheter å sitte 

ute på begge avdelingene ved en stor terrasse ut mot en fin hage. Lokalisert ved Tverlandet bo- og 

servicesenter. Husleiekontrakt inngås med Boligkontoret. 

Avdelingene: 

Sørgjerdet A: Målgruppe for dette botilbudet er voksne med fysisk funksjonsnedsettelse og/eller 

kognitiv svikt. 8 hybler 

Sørgjerdet B: Målgruppen for dette botilbudet er voksne med variert grad av psykisk 

utviklingshemming. 5 hybler 

TBSS: 2 beboere i ordinær leilighet med tjenester fra Sørgjerdet 

Prosjekt UTE: 1 bruker med 24/7 tilbud 

 

Begge avdelingene har døgnkontinuerlig bemanning som gir pleie og omsorg. 

Ansatte ved bokollektivet: 

 Sykepleiere 

 Vernepleiere 

 Sosionomer 

 Hjelpepleiere 

 Helsefagarbeidere 

 Assistenter og pleiemedarbeidere 

Sørgjerdet A og B har også i perioder studenter i praksis, lærlinger, unge arbeidstakere og elever fra 

videregående skole.  

 
 
Sørgjerdet 



Ansatte ved Sørgjerdet har fokus på livsglede og den enkeltes forutsetning til mestring. Vi legger til 

rette for trivelige aktiviteter og vi ser på sosialt samvær som en viktig del i vår hverdag. Vi gir hver 

beboer individuell omsorg og er opptatt av å ivareta privatlivet til den enkelte. Vi har vektlagt at 

botilbudet skal være hjemlig. 

Primærkontakt:  
Kontakten med pårørende er viktig for oss på Sørgjerdet. Derfor er best mulig kjennskap til den 

enkelte beboer en av forutsetningene for å kunne gi en individuell og god omsorg. For å sikre denne 

kontakten får hver beboer tildelt to personer som sin primær og sekundærkontakt. Primærene skal 

samarbeide med beboer, pårørende og hjelpeverge. Ved behov for hjelpeverge, kan vi være 

behjelpelige.  

Aktivitetssenteret:  
I bygget er det et aktivitetskontor som tilbyr ulike aktiviteter for de som bor her. De har eget 

bibliotek som er åpent to dager i uken av frivillige, felles sangstund, trim og de er åpen for innspill om 

andre aktiviteter. 

Mølla kafe:  
Åpningstid: 10.30-14.00 Mandag-fredag. 

Enkelte lørdager har lokale lag og foreninger åpen kafe med aktiviteter.                                                 

Her kan man kjøpe mat og drikke til en rimelig penge. Varmlunsj tirsdag og fredag. 

Støttekontakt: 
Noen av beboerne har støttekontakt og ansatte hjelper gjerne til med å finne en. Dette for å gi 

beboerne en større mulighet til å delta i kulturelle og sosiale sammenkomster som befinner seg 

utenom avdelingen. Vedtak på støttekontakt søkes gjennom tildelingskontoret. 

Legetilsyn/annet: 
Beboerne har egne fastleger. Problemer, sykdommer, eventuell medisinsk behandling og generell 

allmenntilstand vurderes fortløpende.  

Besøk: 
Bokollektivet er åpent for besøk hele dagen. Beboerens leilighet kan brukes til å trekke seg litt tilbake 

å få litt ro rundt besøket. Personalet kan tilby kaffe. Det kan også ved behov lånes lokale på senteret 

til for eksempel bursdagsfeiring.  



Endring i omsorgsbehov:  
Dersom omsorgsbehovet over tid forandrer seg sli at beboeren ikke kan benytte seg nyttiggjøre seg 

av dette tilbudet, må vi vurdere et annet botilbud.  Dette i samarbeid med tildelingskontoret. På den 

måten sørger vi for best mulig omsorgstilbud i forhold til den enkeltes behov. 

 

Har dere som pårørende eller du som har fått plass hos oss noen spørsmål eller behov for noen å 

snakke med, håper vi at dere vil ta kontakt. 

 

 

 

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til bokollektivet. 

 

 

Vennlig hilsen oss på Sørgjerdet bokollektiv  

Mølnbakken 54 

8050 Tverlandet 

Tlf: A: 948 16670 

        B: 948 18638 
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