
Velkommen til  
Løkentunet 

 
Langtidsopphold 

 

 
 
Telefon 
 
Sentralbord                             69 68 15 00    
Bogruppe 1           69 88 78 44/45 
Bogruppe 2                             69 88 78 46/47 
Bogruppe 3                             69 88 78 42/43 
Bogruppe 4                             69 88 78 77/78 
Bogruppe 5                             69 88 78 79/80 
Bogruppe 6                             69 88 78 73/74 
Bogruppe 7                             69 88 78 75/76 
Bogruppe 8                             69 81 93 30/31/32 
Palliativ enhet                         69 81 93 33/34/35 
Korttidsavdeling                      69 81 93 01/02 
Rehabilitering                          69 81 93 03/04 

 

 
 

ADMINISTRASJON • RÅDHUSET 
Servicetorget: 69 68 10 00 

postmottak@askim.kommune.no 



 

Målsetting 

• Beboerne sikres trygge tjenester med 
vekt på størst mulig mestring i egen 
livssituasjon 

• Beboer opplever trygghet, 
forutsigbarhet og respekt 

• Beboerne får den hjelp de trenger for 
å oppleve gode dager 

• Langtidsavdeling er et hjem. 
Pårørende og frivillige ses på som en 
ressurs. 

Måltider 
• Frokost fra kl. 8.30 – 10.30 

• Middag fra kl. 12.30 

• Kaffe fra    kl. 15.00 

• Kveldsmat kl. 17.30 – 18.00 

• Tilbud om mat senere på kvelden 

Pårørende 
• Du kan komme på besøk når du vil 

• Du kan ta med beboer hjem og på 
turer 

• Pårørende kan kjøpe mat i vår 
kantine 

• Det er fint om pårørende sjekker at 
beboer har klær og utstyr som trengs 
for en god hverdag 

• Omadressere posten 

 
 
 
 
 
 

Hvem kan få et 
langtidsopphold?  

 

• Personer med omfattende behov for 
nødvendig helsehjelp som ikke kan bo i 
eget hjem  

• Alle andre tjenestetilbud har vært 
vurdert og prøvd. 

• Du må bo eller oppholde deg i Askim 
kommunen 
 

Hva må du huske når du 
kommer til avdelingen? 
 

• Alt tøy må være merket med beboers 
navn 

• Sykehjemmet har vaskeri (NB ikke 
ulltøy) eller pårørende kan vaske 
klærne selv 

• Toalettsaker ut over det ordinære må 
beboer holde selv 

 

Private ting: 
 

• Du kan ha med egne møbler, TV og 
radio når du får plass på en av våre 
bogrupper (langtidsplass) 

• Det kan forekomme dobbeltrom. 
Møbleringen må da tilpasses. 

• Du kan ha egen telefon som du betaler 
selv 

• Beboerne har selv ansvar for 
verdisaker og eiendeler de har med 
seg til sykehjemmet. Dersom beboeren 
ikke selv klarer dette, er det 
pårørendes ansvar. 

Tilbudet på Løkentunet: 
 

• Frisør og fotpleie som du betaler selv 

• Sykehjemslege 

• Gratis tannbehandling 

• Underholdning som bingo, trim, sang og 
den kulturelle spaserstokk 

• Kantine:  
 

 

 
Hva koster et langtidsopphold? 
 

• Av inntekter inntil 1G betales 75% 

• Av inntekter utover folketrygdens 
grunnbeløp, betales 85% 

 

Hvordan søke om opphold? 
 

• Du kan få søknadsskjema på 
kommunens servicetorg eller du kan 
finne skjemaet selv på kommunens 
hjemmeside (www.askim.kommune.no) 

• Du kan også få hjelp ved å henvende 
deg til avdeling for tjenestetildeling på 
Løkentunet 

• Søknaden sendes til: 
Askim Kommune 
Avd. for tjenestetildeling 
Løkentunet 
Løkenveien 16 
1813 Askim 

 

 
 

 
 

 

Åpningstider: 
Hverdager 10.00-14.30 
Helg 11.00-14.00 
Egne åpningstider for 
julen 
 


