MÅLSETTING
De som har sykdom eller funksjonshemming skal kunne få tilbud om pleie og
omsorg i eget hjem. Alle som ønsker skal få
bo i eget hjem så lenge som mulig. Tilbudet
i hjemmet skal være et reelt alternativ til
opphold i institusjon.
HVEM KAN SØKE?
Alle som oppholder seg i Berlevåg
kommune, herunder også Kongsfjord, og
har et særlig hjelpebehov på grunn av
sykdom og/ eller funksjonshemming
HVILKE TJENESTER KAN VÆRE
AKTUELLE?










Råd og veiledning
Hjelp til personlig hygiene
Hjelp til medisinering
Ernæringsveiledning
Opplæring og vedlikehold av
ferdigheter
Sårskift
Pleie av alvorlig syke og døende
Formidler kontakt til andre helsetilbud
Veiledning i forbindelse med søknad
på trygghetsalarm og hjelpemidler

NÅR ER TJENESTENE TILGJENGELIGE?
Hjemmesykepleie er tigjengelig og ytes 24
timer i døgnet.
HVILKE OPPGAVER GIS DET IKKE
HJELP TIL?
 Følge til legen
 Levering av resepter og uthenting av
medisiner fra apoteket. Unntak:
resepter og medisiner som
administreres av hjemmesykepleien.
 Helsetjenester som kan utføres hos
fastlegen, f. eks blodprøver, sårskift
o.l.
 Snemåking
 Innkjøp
 Oppgaver brukeren kan utføre selv
HVORDAN TILDELES
HJEMMESYKEPLEIE?
Hjelpen tilpasses den enkelte ut fra en
faglig vurdering. Det fattes individuelt
vedtak. Vedtaket har klageadgang. Klagen
sendes Pleie- og omsorgsleder.
HVA KOSTER TJENESTEN?
Hjemmesykepleie er en gratis tjeneste

HVA KAN BRUKEREN FORVENTE AV
KOMMUNEN?
 At personalet tar hensyn til brukeren,
viser respekt og forståelse
 At taushetsplikten overholdes
 At det gis beskjed ved endringer på
tidspunkt eller andre endringer ved
tjenesten
 At det om nødvendig gis opplæring/
veiledning i bruk og administrering av
medisin
HVA FORVENTER KOMMUNEN AV
BRUKEREN?
 At det gis beskjed hvis brukeren ikke
er hjemme
 At den enkelte tjenesteyter blir møtt
med respekt
 At det respekteres at personalet er
underlagt taushetsplikt
 At det tillates gjennomført tilpasninger
for bruk av hjelpemidler i hjemmet
 At adkomsten fram til bolig/ eiendom
er fremkommelig
 At det skaffes til veie husnøkler ved
behov, slik at hjemmetjenesten
kommer seg inn for å yte avtalt
bistand
 At brukeren selv ordner med følge til
lege, tannlege og andre offentlige
instanser

 At prøvetaking, sårbehandling og
injeksjoner foretas ved legekontor og
helsesøster så fremt brukeren selv er
i stand til å komme seg dit
 At brukeren selv bestiller resepter og
henter ut medisin, og administrerer
eget medisinbruk etter opplæring
ANDRE TJENESTER SOM OGSÅ ER
TILGJENGELIG FOR HJEMMEBOENDE








Praktisk bistand og opplæring
Fysioterapi
Tekniske hjelpemidler
Matombringing
Trygghetsalarm
Støttekontakt
Avlastning/ korttidsopphold ved
institusjon
 Omsorgslønn
 Dagaktivitetstilbud

HVORDAN GÅ FREM FOR Å SØKE OM
HJEMMESYKEPLEIE?

Alle henvendelser og søknad om
denne tjenesten går til:
Hjemmetjenesten i Berlevåg
Torget 4
9980 Berlevåg

TELEFONLISTE

BERLEVÅG KOMMUNE
SERVICEERKLÆRING

HJEMMEBASERT
OMSORG
HJEMMESYKEPLEIE
Kommunehelsetjenesteloven

Hjemmesykepleien:

913 29 564
Avdelingssykepleier i
hjemmesykepleien:

452 23 446
Pleie- og omsorgsleder:

982 95 455
Kontorleder:

982 95 453
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