TJENESTEBESKRIVELSE
Omsorgsboliger for aldersdemente
FORMÅLET MED TJENESTEN
- Tilby lettstelt, tilrettelagt bolig for aldersdemente med 24 timers bemanning.
- Omsorgsboligen er en bolig der du inngår leiekontrakt ved innflytting. Boligen blir
derfor sett på som ditt hjem.
- Omsorgsboliger kjennetegnes vanligvis ved at alt er på en flate, ekstra dørbredder,
ingen dørterskler, tilgjengelig for rullestolbrukere m.m. Boligen består av eget rom
med bad og godt med fellesareal ute og inne.
HVEM FÅR TJENESTEN?
Personer med hoveddiagnosen demens.
Boliger tildeles etter behov.
HVA OMFATTER TJENESTEN?
-

Sykepleie
Hjelp til personlig hygiene
24 timers tilsyn
Praktisk bistand
Sosiale aktiviteter
Tannhelsetjeneste
Medisinsk forbruksmateriell ved behov
Mat blir levert av Bokkotunet.
Legetilsyn i boligen etter vanlige takster
Inkontinensutstyr på blå resept fra lege
Tilbud om leie og vask av sengetøy og håndkle.
Medisiner på blå/hvit resept fra lege

Rommet møbleres av leietakeren (foruten gardiner). Det er mulig å søke om
hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen.
HVORDAN FÅ TJENESTEN?
Søknadskjema fås på Odda kommune sine nettsider eller ved å henvende seg til:
Tjenestetorget
tlf. 53 65 40 00
Eide omsorgssenter
tlf. 53 65 47 82
Pleie og omsorg, Røldal
tlf. 53 65 48 40
Pleie og omsorg, Odda
tlf. 53 65 47 00
Søknad må inneholde legeerklæring på diagnosen demens og skal underskrives av
den som ønsker boligen. 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 tjenestestedet.
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Innen en uke vil det bekreftes at søknaden er mottatt.
Det vil bli gjort avtale om hjemmebesøk og vurdering av behov senest 3 uker etter at
søknaden er mottatt.
Søknaden vil bli behandlet i kommunens inntaksteam som avholdes ukentlig.
Svar på søknaden blir sendt ut etter dette.
Ved endret situasjon vil ny vurdering bli foretatt.
LOVGRUNNLAG
Omsorgsbolig tildeles etter Lov om sosiale tjenester §§ 4-3 og 4-2 bokstav b).
Lov om helsetjenesten i kommunen §§ 2-1 og 1-3.
PRIS
Eide omsorgssenter: f.t. kr. 6217 pr mnd inkl. strøm.
Mat fra Bokkotunet: f.t. kr. 125 pr døgn.
Leie og vask av sengetøy og håndkle: f.t. 300 kr pr mnd
Det er mulig å søke statlig bostøtte. Dette får en hjelp til ved å henvende seg til:
Tjenestetorget tlf 53 65 40 00
Forsikring: eksklusive innbo på eget rom.
KLAGEADGANG
Dersom du ønsker å klage på vedtaket er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt.
Klagen sendes til tjenestestedet.
Klageinstans er fylkesmannen.
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