
      

   LUNNER KOMMUNE 

    Tjenestebeskrivelse   

Lunner kommune/ Tildelingskontoret/ Tjenestebeskrivelser 

Rev mars 2018 

 

Korttidsopphold i sykehjem 

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.. nr 30.  

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

kommunen ihht § 3-2, punkt 6, bokstav c. Plass i institusjon, herunder sykehjem. 

Mål for tjenesten med fokus på hverdagsmestring: 

• Opprettholder / gjenopptrener funksjoner slik at pasienten fortsatt kan bo hjemme, evnt 

med bistand fra hjemmetjenesten.  

• Avklarer videre omsorgsnivå med den hensikt å tilby ”riktig hjelp, i riktig mengde og til 

riktig tid ” ut fra en tverrfaglig vurdering 

• Forebygger behov for langtidsopphold 

• Nødvendig helsehjelp 

 

Hvem kan få tjenesten 

Pasienter som, for en kortere periode, på grunn av helsesvikt trenger døgnkontinuerlig pleie, 

behandling, gjenopptrening, tilsyn og /eller veiledning av autorisert helsepersonell. 

 

Pasienter med behov for: 

- Observasjon og utredning. 

- Trening og enklere opptrening etter sykdom. 

- Symptomlindrende behandling. 

- Behandling av sykdom. 

 

Tjenestens innhold 

Pasienten får tilbud om plass i institusjon for en avgrenset tid etter individuell vurdering. 

 

• Tverrfaglig møte med pasient første hverdag etter innleggelsen 

• Individuell pleie, behandling, tilsyn og veiledning med fokus på hverdagsmestring slik at 

han/hun klarer mest mulig selv 

• Riktig ernæringsmessig sammensatt måltid fire ganger pr døgn, og mellommåltid etter 

behov 

• Bistand til legemiddelhåndtering 

• Sykehjemslege 

• Transport til behandling hos spesialisthelsetjenesten 

• Medisinsk behandling og hjelp/utprøving av medisinsk utstyr 

• Hjelp med bestilling, transport og følge til offentlig tannklinikk, hvis ikke pårørende kan 
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følge. 

• Behandling av fysioterapeut og trening med personale i avdelingen etter treningsprogram 

laget av fysioterapeut ut fra pasintens behov 

• Hjelp / veiledning med utprøving og søknader om hjelpemidler ved ergoterapeut 

• Tilbud om kulturelle, sosiale og åndelige begivenheter som arrangeres på sykehjemmet 

• Ved ønske om fotpleier eller frisør, kan dette bestilles mot egenbetaling 

 

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  

• Helhetlig behov for hjelp kartlegges tverrfaglig sammen med søker  

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

• 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 

• Mål for oppholdet avklares sammen med pasienten, evnt også med pårørende eller andre 

     ressurspersoner 

Tjenesten utføres ihht vedtak og ihht Forskrift om kvalitet i pleie-og omsorgstjenestene av 

27.06.2003 og Helsepersonelloven av 02.07.1999 nr 64. 

• Revurdering av vedtak skjer fortløpende ifht endring av behov eller ved ny søknad  

• Kontakt med andre tjenesteområder opprettholdes. Hvis behov for nye tjenester skal  

  Tildelingskontoret delta på møte med pasient og utfører før utskrivning. 

 

Våre forventninger til pasienten/pårørende/verge 

• Sørger for nødvendige medisinske opplysninger, som legges ved søknaden 

•  Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket og har forståelse for at oppholdet er tidsbegrenset 

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

• Den enkelte pasient utfører selv det han/hun mestrer 

• Tar ansvar for verdisaker/gjenstander som tas med til sykehjemmet 

• Sørger for at privat tøy er merket  

• Bestiller og dekker selv utgifter til transport til og fra sykehjemmet  

• Rullator, krykker, stokk eller evnt rullestol må tas med til institusjon 

 

Kommunale vilkår 

• Utgangspunktet er at pasienten er aktiv med på å formulere målsetting for oppholdet.  

• For søkere med akutt behov for pleie/ behandling, som ikke trenger sykehusinnleggelse, 

må lege dokumentere det medisinske grunnlaget for oppholdet. 

• Tjenesten revurderes etter en individuell kartlegging basert på erfaringer/vurderinger fra 

      kommunale tjenesteutøvende enheter, lege, fysio o.l og spesialisttjenesten.  

• Vask av tøy som krever spesialbehandling, utføres ikke. 

 

Praktiske opplysninger 

Vi anbefaler besøk  mellom kl.10.00 – kl. 20.00. Institusjonen har ingen kantine / kafe 
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Pasient må benytte egen telefon under oppholdet 

Institusjon har gjestenett 

 

Betaling 

Vederlag for oppholdet kreves ihht ”Forskrift om egenandel for kommunale helse- og 

omsorgstjenester nr 1349. 

Faktura utsendes i etterkant av korttidsoppholdet 

Etter 60 døgn innenfor kalenderåret, vil vederlag for oppholdet være ihht 

langtidsopphold, samme forskrift som vist til ovenfor. 

 

Saksbehandlingstid 

1 til 4 uker  

 

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. søknadsskjema, ta kontakt med 

Tildelingskontoret for pleie og omsorgstjenester 

Telefon: 61 32 40 00/ 61 32 46 50  

Telefontid: Man – fredag fra kl. 10.00 – 14.00  

 

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

Søknad må pga personvernet sendes per post  

 

Søknad sendes: 

Lunnner kommune 

Tildelingskontoret for pleie og omsorgstjenester 

Sandsvegen 1 

2740 ROA 

 

http://www.horten.kommune.no/

