Hjemmesykepleie
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr.6a
Søker må ha rett til hjelp etter Pasient og brukerrettighetsloven § 21a annet ledd ”Pasient og bruker har rett til nødvendig helse- og
omsorgstjenester fra kommunen. Pasient og bruker har rett til et
verdig tjenestetilbud i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven
§ 4-1 første ledd, bokstav b.”
Generell beskrivelse av tjenesten/formål med tjenesten
Hjemmesykepleien skal hjelpe brukere med særlig hjelpebehov, slik
at de kan bo i egen bolig så lenge som mulig. Brukeren skal kunne
oppleve trygghet, forutsigbarhet og respekt i forhold til
tjenestetilbudet.
Vilkår for tildeling av tjenester
Generell beskrivelse av behov for hjemmesykepleie:
 Har behov for pleie og omsorg
 Har behov for smertebehandling, i samarbeid med lege
 Har behov for oppfølging og observasjon av foreskrevet
medikamentell behandling hjemme
 Er døende og ønsker å bli pleiet hjemme
 Har behov for observasjon av en sykdomsutvikling
Forventninger til bruker /krav til utstyr
For at tjenesten som skal ytes er så god som mulig forventes det:
 At bruker, når det er mulig, gir beskjed dersom avtalen med
hjemmesykepleien ikke kan overholdes.
 At bruker tillater at det legges til rette for hjelpemidler i hjemmet
 At bruker sørger for at adkomsten til boligen er fremkommelig
(eksempelvis har gjort avtale om brøyting og strøing)
 At bruker medvirker til at personalet har et forsvarlig
arbeidsmiljø med tanke på husdyr, temperatur, røyk og lignende
 At ved er båret inn, hvis man ønsker bistand til fyring..





At bruker respekterer at personalet ikke har anledning til å ta
imot gaver eller penger
At bruker respekterer at personalet er underlagt taushetsplikt
At den enkelte tjenesteyter møtes med respekt

Standard på tjenesten
Brukerne skal få tilbud om å få dekket grunnleggende behov. Det gis
tilpasset hjelp etter faglige vurderinger. Sauherad kommune har
utarbeidet en egen tjenestebeskrivelse og yter hjelp i henhold til
denne.
 Tilpasset hjelp til å få ivaretatt personlig hygiene/munnstell, av
og påkledning. Dusjing og bading gis normalt en gang annenhver
uke. Ved behov: barbering, stell av og å få på plass proteser,
briller og høreapparat (+ bytte batterier).
 Tilpasset hjelp ved måltider.
 Tilstrekkelig ernæring, variert og helsefremmende kosthold. Ved
behov: hjelp til å gi drikke utenom faste måltider, måling av
drikke, mat og vektkontroll, sonde- ernæring
 Tilpasset hjelp til aktivitet og hvile
 Tilpasset hjelp ved naturlige funksjoner (toalettbesøk), bleieskift,
stell av stomi, kateterisering og stell av dette, skift av uridom
 Tilsynsbesøk skal ha en klar hensikt og være faglig begrunnet.
Trygghet ivaretas i første rekke med alarm.
 Tilpasset og fleksibel tjeneste for personer med demens eller
annen mental svikt.
 Tilbud om administrering av medikamenter /multidose.
 Informasjon om evt. rett på gratis tannbehandling
 Sårbehandling, injeksjoner, blodprøver gjøres fortrinnsvis hos
fastlegen, og unntaksvis av hjemmesykepleien.
 Hjemmesykepleiens primæroppgaver er å gi nødvendig pleie og
stell for hjemmeboende syke og eldre.

Praktiske opplysninger
Tjenesten er gratis
Søknadsskjema finnes på Sauherad kommunes hjemmeside, eller
ved å kontakte hjemmesykepleiens kontorer på Furumoen.
Vedtak med informasjon om omfang av tjeneste skal mottas senest
en måned etter mottatt søknad. Hvis ikke skal du ha fått et foreløpig
svar, Jfr. Forvaltningsloven. Ved akutt behov for hjelp blir tjenesten
gitt umiddelbart.
Vedtak om hjemmesykepleie kan påklages. Informasjon om
klagesaksgang er beskrevet i vedtaket om tjenester.

INFORMASJON
HJEMMESYKEPLEIE

Kommunen har et eget tildelingskontor, hvor vedtak blir behandlet,
tjenesten utføres fra enhet Distrikt.
Hvordan komme i kontakt med tjenesten:
Kontoret til hjemmesykepleien: 35 95 72 26
Lagleder: Anne Haugerud.
Kontortid dagtid: tlf 35 95 72 25 / 97 68 90 07.
Mail: anne.haugerud@sauherad.kommune.no
Enhetsleder Pleie og Omsorg: Torunn Hesthag 35 95 72 15 / 45 43 80 72
Mail: torunn.hesthag@sauherad.kommune.no
Døgnvakt: Hovedtelefon: 91 58 78 04

Enhet Pleie og omsorg
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