
Om omsorgssenteret 

Strømme omsorgssenter ligger sentralt plassert i Randesund, i nærheten av skole, barnehage 

og kirke. Sjøen er ikke langt unna, og det er gode bussforbindelser til byen. Omsorgssenteret 

består av sykehjem og omsorgsboliger. Sykehjemsdelen er liten og hjemlig, med direkte 

utgang til koselig sansehage med dam og hønsehus. Omsorgsboligene har eget personale og 

tilgang til felles stue, med middagsservering og ulike aktiviteter. 

Dagsenter for eldre er tilknyttet omsorgssenteret. 

Høsten 2020, åpnet det 42 nye omsorgsboliger for personer med demens - Strømmehaven. 

Strømme omsorgssenter er tilknyttet Strømmehaven, og her er både butikk, kafé, fotterapi og 

frisør tilgjengelig. 

Nøkkeltall 

• Antall langtidsplasser:14 plasser fordelt på to grupper 

• Antall omsorgsboliger: 24 

Hva skjer på omsorgssenteret? 

Måltider 

Vi legger stor vekt på å tilrettelegge for hyggelige fellesmåltider med beboere, hvor vi bruker 

tid sammen, og serverer næringsrik og velsmakende mat. Individuelle behov og hensyn er 

viktig for oss å ivareta. 

Aktiviteter/tilbud 

Det foregår små og store aktiviteter på den enkelte avdeling tilpasset gruppene og beboernes 

behov. Vi har egen trivselskoordinator i Strømmehaven som lager ukentlige aktivitetsplaner, 

og tilpasser aktivitetene etter ønske og behov. 

Eksempler på tilbud og aktiviteter: 

• Kulturrullator 
• Kilden digital 
• Besøk fra foreninger og menigheter 
• Livsgledegrupper 
• Poesi-gruppe 
• Spill-gruppe 
• Hage-gruppe 
• Åpent hus annenhver tirsdag ved frivillige 
• Primærkontakt 
• Sykehjemslege 
• Frisør 
• Fotterapeut 
• Sansehage med dam og hønsehus 



Besøk 

Vil du på besøk? Ring alltid først!     

Vær oppmerksom på restriksjoner, og følg anbefalte råd for smittebegrensninger.  

Parkering 

Parkeringsplass ved Strømme senter 

Ønsker du å være frivillig? 

Ta kontakt med Trivselskoordinator Stine Kocian, telefon 482 17 797 

Jobb på Strømme omsorgssenter 

Vi er interessert i dyktige medarbeidere. Synes du Strømme omsorgssenter ser ut som en 

spennende arbeidsplass? Følg gjerne med på ledige stillinger som utlyses bl.a. på kommunens 

hjemmeside.  

Det er ikke mulig å søke plass på et bestemt omsorgssenter, men du har mulighet til å si fra 

dersom du har et spesielt ønske. Dette tas da med i saksbehandlingen før tildeling av plass. 

Du søker på eget skjema som sendes til:  

Kristiansand kommune, Forvaltning og koordinering, Postboks 4, 4685 Nodeland 

Det er forvaltning og koordinering som beslutter om søkere får plass, og eventuelt hvor 

søkeren får plass. Søknadsskjema finner du under «Søk omsorgstjenester» på hovedsiden vår, 

samt på kommunens egen hjemmeside.  

 

Du kan også kontakte Innbyggertorget for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker på vegne 

av deg, må vedkommende ha fullmakt. 

Nødvendige vedlegg: 

• Det kreves legeuttalelse i forbindelse med opphold på omsorgssenter 

Forvaltning og koordinering behandler søknaden og fatter vedtak. 

 


