Kortidsopphold i sykehjem – tjenestebeskrivelse
1. Lovhjemmel
Ifølge Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 skal kommunen sørge for at personer som
oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester, blant annet sosial,
psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering, jfr lovens § 3-2, punkt 5 og plass i
institusjon, herunder sykehjem, jfr lovens § 3-2, punkt 6c.
Etter bestemmelsene i Pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 a har pasient og bruker
rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

2. Formål
Korttidsopphold i sykehjem er tidsavgrenset og tilbys brukere som ut fra sin helsesituasjon
har behov for utredning, behandling eller rehabilitering som ikke kan løses ved tilbud om
utvidede tjenester fra hjemmetjenesten.

3. Målgruppe
Hjemmeboende som har behov for heldøgns omsorg og pleie i en kortere periode.
Pasienter som er utskrivingklar fra sykehus og som har et omfattende behov for pleie,
medisinsk behandling og rehabilitering.

4. Beskrivelse av tjenesten
Oppholdet har en individuelt tilpasset målsetting, dette kan være:
Utredningsopphold:
For brukere som det er behov å få nærmere utredet i forhold til funksjonsnivå, fysisk og
mentalt.
Observasjon og utredning av brukers funksjonsnivå for å kunne tilpasse videre
behandlingsopplegg og/eller tjenestetilbud i hjemmet
Rehabilitering, opptrenings- og oppfølgingsopphold:
For brukere som har behov for opptrening etter sykdom, oppfølging av behandling og pleie
etter sykehusopphold før hjemreise.
Opphold ved akutte behov:
For brukere som har fått en akutt sykdom som etter fastlegens /legevaktens vurdering har
behov for et tidsavgrenset heldøgns omsorgstilbud.
Opphold for lindrende behandling:
For brukere som har behov for å få tilpasset sine smertestillende medikamenter
For brukere som ønsker opphold i forbindelse med terminal sykdom og avslutning på livet.
Oppholdet omfatter:
Individuell oppfølging: innkomstsamtale, primærkontakt og pleieplan

Personlig hygiene/egenomsorg
Kartlegging av behov og tilrettelegging Bistand/tilrettelegging for tannpuss
Ivaretakelse av munnhygiene etter behov
Opplæring slik at bruker skal kunne ivareta egenomsorgen selv etter endt opphold
Ernæring:
Kartlegging og vurdering av ernæringsmessig risiko. Oppfølging av pasienter som er i
ernæringsmessig risiko eller er underernært ved vektkontroll ved innkomst og utskriving.
Kartlegging av behov for dietter
Bistand/tilrettelegging ved måltid
Sosial kontakt/aktiviteter
Fellesmåltid morgen, middag og kveld
I utgangspunktet ingen begrensning i besøkstid, aktiviteter tilpasses den enkeltes behov
Frivillige tilstelninger
Legetilsyn
Sykehjemslege etter behov
Henvisning til spesialist etter behov
Rehabilitering
Fysioterapeut etter henvisning fra lege
Hjelpemiddelkontakt som kan bistå ved søknad om hjelpemidler, opplæring i bruk og
installasjon av hjelpemidler

5. Tjenesten omfatter ikke
Det kan ikke garanteres at bruker tildeles enerom
Oppholdet dekker ikke utgifter til frisør og fotpleie, men sykehjemmet kan formidle behovet
Tannlege
Reiseutgifter til og fra institusjonen

6. Saksgang/søknadsprosess
 Skriftlig søknad sendes Tildelingskontoret
 Når Tildelingskontoret mottar søknaden, kontaktes søker for avtale om hjemmebesøk.
På hjemmebesøket innhentes nødvendige opplysninger for en helhetlig og faglig
vurdering av søknaden
 Hjelpebehovet må eventuelt dokumenteres med for eksempel legeerklæring
 Tildelingskontoret behandler søknaden så snart som mulig. Dersom det ikke kan
forventes svar innen 4 uker etter at søknad er mottatt, gis et foreløpig svar med
redegjørelse for forsinkelsen og informasjon om når svar kan forventes.
 Vedtaket er tidsbegrenset og vurderes kontinuerlig
 Endring i status/hjelpebehov fil kunne medføre ny saksbehandling og nytt vedtak
 Ved akutt oppståtte hendelser iverksettes tjenesten før søknad er behandlet

7. Hva du kan forvente av oss
 Du får hjelp av kvalifisert personell
 Vi tilstreber kontinuitet i tilbudet

8. Hva vi forventer av deg
Du dekker reiseutgifter til og fra sykehjemmet

9. Egenandel
Det beregnes vederlag for døgnopphold etter prisliste vedtatt av Kommunestyret. Ved
opphold over 60 dager i kalenderåret, kan kommunen kreve vederlag som for
langtidsopphold. Vederlag betales til Andøy kommune som sender månedlig faktura/regning
til bruker.

