TJENESTEBESKRIVELSE
Rehabiliteringsopphold i institusjon
FORMÅLET MED TJENESTEN
- Rehabilitering er sosial- og helsetjenester som har til formål å gjenvinne fysisk,
mental eller sosial funksjonsevne som er tapt på grunn av sykdom eller skade.
- Rehabiliteringsoppholdet er en tidsavgrenset, planlagt prosess med klare mål og
virkemiddel. Flere yrkesgrupper samarbeider om å gi nødvendig assistanse som
sammen med tjenestemottakers egeninnsats skal gjøre den enkelte bruker i stand til
å fungere så godt som mulig i dagliglivet ut fra sine forutsetninger og ønsker.

HVEM FÅR TJENESTEN?
Tjenesten tildeles ut fra en faglig vurdering og prioritering til brukere over 18 år med:
- Akutt skade eller sykdom som medfører varig eller langvarig
funksjonsnedsettelse.
- Kronisk helsetilstand med varierende eller tiltakende funksjonsnedsettelse.
- Eldre som får funksjonsnedsettelser som følge av ”normal” aldringsprosess og
de som eldes med sine funksjonshemninger som de har levd med lenge. Med
unntak av brukere som har rus, demens eller psykiatri som hovedproblem.
- Tjenestemottakeren må være motivert, kunne samhandle og delta aktivt i
målbeskrivelse for oppholdet.
HVA OMFATTER TJENESTEN?
-

-

Tverrfaglig samarbeid. Ulike faggrupper innen helsetjenesten samarbeider
med brukeren i rehabiliteringsprosessen. F.eks. fysioterapeuter,
ergoterapeuter, sykepleiere, helsefagarbeidere, lege og logoped.
Utgifter til medisiner
Medisinsk utstyr
Reiseutgifter til og fra institusjonen ved ankomst og utreise.
Kost og losji, og institusjonens hygieneartikler

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
Bokko sjukeheim
tlf 53 65 47 50

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:
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Odda kommune v/ inntaksteamet
Bokko sjukeheim
Skulegata 18
5750 Odda
Innen en uke vil det bekreftes at søknaden er mottatt.
Det kan være nødvendig å be om oppdaterte medisinske opplysninger for å kunne
vurdere søknaden.
Søknaden vil bli behandlet i kommunens inntaksteam som avholds ukentlig. Svar på
søknaden blir sendt ut innen 1 uke etter dette. Rehabiliteringsopphold innvilges
vanligvis for 2 uker. Det blir tatt individuelle hensyn og behov for forlenget opphold
vurderes fortløpende.
Ved endret situasjon vil ny vurdering bli foretatt.
LOVGRUNNLAG
Tjenesten tildeles etter Lov om helsetjenesten i kommunene og Forskrift om
habilitering og rehabilitering.
PRIS:
Døgnpris er kr 129. Det sendes samlet regning 1 gang per måned, etterskuddsvis.
KLAGEADGANG:
Dersom du ønsker å klage på vederlaget er klagefristen 3 uker fra vedtaket er
mottatt. Klagen sendes til tjenestestedet.
Klageinstans er fylkeslegen.
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