TJENESTEBESKRIVELSE
Langtidsopphold i institusjon
FORMÅLET MED TJENESTEN
Langtidsopphold er et tilbud til personer som har et varig, omfattende,
døgnkontinuerlig pleie- og omsorgsbehov som ikke oppfylles tilstrekkelig i eget hjem
eller annen tilpasset bolig.
HVEM FÅR TJENESTEN?
Pleie- og omsorgstjenesten foretar en helhetsvurdering av den enkeltes behov for
plass ved hjelp av egen søknad, kommunens kartleggingsskjema, opplysninger fra
lege, pårørende og andre.
Tjenesten tildeles ut fra en samlet vurdering av behov. Ved knapphet på plass får
den som er vurdert til å ha størst behov tilbudet.
Endrede pleie- og omsorgsbehov kan gi grunnlag for utskriving til hjemmet,
overflytting til annen avdeling ved sjukeheimen eller til annen helseinstitusjon.
HVA OMFATTER TJENESTEN?
-

Sykepleie
Allmennlegetjeneste / tilsynslege (legevakt)
Fysioterapitjeneste v / behov
Spesialisthelsetjeneste
Sosiale aktiviteter
Ergoterapi
Fotterapi på medisinsk grunnlag
Utgifter til medisiner
Tannhelsetjeneste
Reiseutgifter til og fra institusjon
Kost og losji, og institusjonens hygieneartikler

HVA OMFATTER IKKE TJENESTEN?
- Utgifter til personlig bruk, for eksempel frisør, aviser, telefon, briller, klær, sko osv.
- Utgifter til fotterapi
Vi samarbeider med fysioterapitjenesten, ergoterapeut, logoped og har regelmessig
besøk av prest. Vi er behjelpelige med å kontakte frisør og fotpleier.
HVORDAN FÅ TJENESTEN?
Søknadsskjema fås på Odda kommune sine nettsider, eller ved å henvende seg til:
Tjenestetorget
tlf 53 65 40 00
Pleie og omsorg, Odda
tlf 53 65 47 00
Pleie og Omsorg, Røldal
tlf 53 65 48 40
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Søknaden skal underskrives av den som ønsker tjenesten. Dersom det er andre som
søker for brukeren (lege, sykehus, familie, institusjoner, osv.) må søker være kjent
med søknaden og ha gitt samtykke til den.
Søknaden sendes til:
Odda kommune v/inntaksteamet
Bokko sjukeheim
Skulegt 18
5750 Odda
Innen en uke vil det bekreftes at søknaden er mottatt.
Søknaden vil bli behandlet i kommunens inntaksteam som avholds ukentlig. Svar på
søknaden blir sendt ut innen 1 uke etter møtet er avholdt.
Ved endret situasjon vil ny vurdering bli foretatt, evt. må ny søknad foreligge.
LOVGRUNNLAG
Lov om helsetjenesten i kommunen §§ 2-1 og 1-3.
Lov om sosiale tjenester §§ 4-3 og 4-2, bokstav d).
PRIS / VEDERLAG:
Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp fratrukket et fribeløp, fastsatt av Kongen,
kan det kreves betalt 75 % årlig. Betaling skal begrenses slik at enhver har i behold til
eget bruk minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet.
Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %. Det er egen forskrift
for vederlag for opphold i institusjon (Rundskriv 1 – 47 / 98).
Etter vederlagsforskriften kan det bli gitt fradrag for faste boligutgifter i inntil ½ år.
KLAGEADGANG:
Dersom du ønsker å klage på vederlaget er klagefristen 3 uker fra beboer antas å ha
mottatt underretning om vedtaket. Klagen sendes til det organ som har fattet
vedtaket.
Klageinstansen er fylkeslegen.
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