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 Hjemmesykepleie /Helsehjelp i hjemmet 

 

Lovgrunnlag: 

Lov om pasient- og brukerrettigheter av 02.07.1999 nr 63. 

Kap 2-1a. 2.ledd: Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra 

kommunen.  

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24.06. 2011 nr 30. 

Kap 3. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester. For å oppfylle dette ansvar skal 

kommunen ihht § 3-2, punkt 6, bokstav a. Helsetjenester i hjemmet 

Mål for tjenesten 

Pasienten blir boende hjemme med nødvendig helsehjelp. 

 

Hvem kan få tjenesten 

Pasienter som er avhengig av helsehjelp i hjemmet. 

                                                          

Tjenestens innhold 

Bistand ut fra individuelt behov og ihht Forskrift om kvalitet i pleie- og 

omsorgstjenestene av 27.06.03 og med fokus på hverdagsmestring. 

• Personlig hygiene, av-/ påkledning,  

• Kostveiledning og bistand ved måltid 

• Forflytning  

• Sårbehandling i hjemmet, hvis pasienten er for dårlig til å reise til fastlegen 

• Medikamenthåndtering ved Multidose og opplæring i håndtering av egne medisiner 

ihht avtale med fastelege 

• Spesiell oppfølging / observasjon foreskrevet av lege / spesialisthelsetjenesten 

• Kontakt / samarbeide med spesialsykepleier, spesialisthelsetjenesten, lege, 

fysioterapeut, ergoterapeut, tannlege etc. Tannbehandling ved offentlig tannlegekontor 

er gratis for den som mottar hjemmesykepleie   

• Opplæring, veiledning og støttesamtale                                    

 

Hva kan pasienten/pårørende/verge forvente av Lunner kommune: 

• Taushetsplikten overholdes 

• Respekt og vennlighet 

• Ansatt bruker ID kort 

• Informasjon, råd og veiledning om kommunens tjenester gis  

• Tilbud om individuell plan ved behov for langvarig, sammensatte og koordinerte tjenester 

• Helhetlig behov for hjelp kartlegges sammen med søker  

• Tildelingskontoret behandler søknaden og fatter vedtak om tjenesten ihht utført  

     kartlegging, medisinske opplysninger og ved tverrfaglig vurdering 

• Skriftlig vedtak, tjenestebeskrivelse og informasjonshefte sendes søker, evnt hjelpeverge 
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• Tjenesten utføres ihht vedtak og ihht Forskrift om kvalitet i pleie-og omsorgstjenestene og  

     tidspunkt for bistand avtales direkte med hjemmetjenesten 

• Revurdering av vedtak skjer fortløpende ifht endring av behov  

 

Våre forventninger til pasienten/pårørende/hjelpeverge 

 
• Gir oss nødvendige opplysninger, evnt samtykke til innhenting av nødvendige 

opplysninger som er relevant for utførelsen av tjenesten slik at behov for hjelp blir 

ivaretatt 

• Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket 

• Tar kontakt ved behov for informasjon, råd, veiledning og event. klage 

• Skaffer til veie utstyr og utfører selv det han/ hun kan klare for å ivareta egenomsorgen 

      (eks badematte, håndtak) 

• Kontakter tjenestested dersom du er bortreist eller vil motta bistand av feks 

pårørende ved avtalt tid for hjelp 

• Dersom det røykes i huset, sørge for god lufting før ansatte kommer og i den tid ansatte er 

til stede  

• Miljø og utstyr i hjemmet skal være slik at det ikke er fare for helseskade eller ulykke 

• Tilstrekkelig personlig tøy og sengetøy  

• Kjæledyr må ikke være til sjenanse for ansatte og utførelse av tjenesten 

• Sikrer adkomstvei 

 

Kommunale vilkår 

 
• Det foretas en kartlegging av behov hos søker, veiledning om andre tjenester og en 

arbeidsplassvurdering i søkers hjem før tjenesten vurderes iverksatt 

• Akutte sykdomstilfeller behandles av lege / spesialisthelsetjeneste 

• Pasient må ta imot tilbud om tekniske hjelpemidler og / eller veiledning i kjøp av teknisk 

hjelpemidler 

• Tilpasninger i bolig for å imøtekomme krav den omsorgstrengende har for mobilitet, for 

personlig stell og en mer riktig arbeidsplassituasjon for den som skal gi hjelp 

• Hjelpen gis i hjemmet. 

• Pasient oppfordres til ved større endrede hjelpebehov, å ta i mot annet relevant 

hjelpetilbud 

 

Praktiske opplysninger 

Helsehjelp i hjemmet kan gis hele døgnet etter vedtak. 

Hjemmetjenesten kan kontaktes på dagtid mellom kl 08.00 -15.00 

Betaling 

Tjenesten er gratis 

 

Saksbehandlingstid 

1 til 4 uker 
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Klageadgang 

Du har rett til å klage på vedtaket og på utførelse av tjenester. Informasjon om klageadgang 

og klagefrist vil fremgå av vedtaket. 

 

Ved behov for mer opplysninger / event. søknadskjema, ta kontakt med: 

Tildelingskontoret for pleie og omsorgstjenester 

 

Telefon: 61 32 40 00 

Telefontid: Man – fredag fra kl. 10.00 – 14.00 

 

Søknadskjema kan også lastes ned fra kommunens hjemmeside, www.lunner.kommune.no/ 

Søknadskjema må sendes per post pga personvernet 

 

 

Søknad sendes 

Lunnner kommune 

Tildelingskontoret for pleie og omsorgstjenester 

Sandsvegen 1 

2740 ROA 

 

 

 

 

 

 

http://www.lunner.kommune.no/

