TJENESTEBESKRIVELSE
Korttidsopphold i institusjon
FORMÅLET MED TJENESTEN
- Forebyggende tiltak for å kunne bo hjemme lengst mulig.
- Bo og behandlingstilbud til syke og pleietrengende som ikke kan bo hjemme for et
kortere tidsrom pga akutte problemer.
HVEM FÅR TJENESTEN?
Tjenesten tildeles ut fra en faglig vurdering og prioritering til brukere som:
- Har behov for en overgangsordning ved utskrivelse fra sykehus
- Har behov for å få kartlagt videre hjelpebehov
- Trenger opptrening / vedlikeholdstrening
- Trenger sosial stimulering
- Trenger avlastning for pårørende
- Trenger rehabilitering
- Akutt behov for institusjonsplass
- Har behov for lindrende behandling ved alvorlig sjukdom eller pleie ved livets
slutt.
HVA OMFATTER TJENESTEN?
-

Sykepleie
Allmennlegetjeneste / tilsynslege (legevakt)
Fysioterapitjeneste v / behov
Utgifter til medisiner
Medisinsk utstyr
Sosiale aktiviteter
Reiseutgifter til og fra institusjonen
Kost og losji, og institusjonens hygieneartikler
Under korttidsopphold brukes sykehjemmets lege dersom ikke annet spesifikt
ønskes.

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 / 53 65 48 60

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.
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Søknaden sendes til:
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. Korttidsplass innvilges vanligvis for 2-3
uker. Det blir tatt individuelle hensyn.
Ved endret situasjon vil ny vurdering bli foretatt.
LOVGRUNNLAG
Tjenesten tildeles etter Lov om sosiale tjenester §§4-3 og 4-2, bokstav d).
Lov om helsetjenesten i kommunene §§ 2-1 og 1-3.
PRIS:
Døgnpris for de første 60 døgn i et kalenderår er kr 129. Opphold utover 60 døgn
betales som for langtidsopphold, og regnes ut individuelt. 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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