Lovgrunnlag:

Tjenesten inneholder:

Leie

Tjenestene ved omsorgsboliger med heldøgns
bemanning er regulert etter:

For å søke om bemannet omsorgsbolig benyttes
kommunens søknadsskjema om kommunale pleie- og
omsorgstjenester. Søknaden behandles i tverrfaglig
tildelingsteam. Teamet har ukentlige møter. Informasjon
om klageadgang og frist for dette oppgis i vedtaket du
mottar fra oss.
Det gis mulighet for å delta på kultur og aktivitetstilbudet
som tilbys på Etnedalsheimen.

Det er månedlig husleie, fast pris fro strøm kommer i
tillegg.



Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester m.m (helse- og
omsorgstjenesteloven)



Lov om pasient- og brukerrettigheter
(pasient- og brukerrettighetsloven)



Forskrift for sykehjem og boform med
heldøgns omsorg og pleie



Forskrift om kvalitet i pleie- og
omsorgstjenestene for tjenesteyting



Verdighetsgarantien



Husleieloven

Omsorgsbolig er ikke et lovpålagt tjenestetilbud. Det er et
botilbud for mennesker med særskilte behov for
tilrettelegging og omsorg.
Omsorgsboliger med heldøgns bemanning, innebærer at
man er hjemmeboende, og at tjenestetilbudet er
tilrettelagt med høy gra av nærhet til personalet 24 timer i
døgnet
Vi har tre omsorgsboliger med tekjøkken og bad. Du har
fastlege, kjøper dine egne medisiner og medisinsk
forbruksmateriell.

Bemannet omsorgsbolig er bemannet med helsepersonell.
Vi jobber etter prinsippet med personsentrert omsorg med
fokus på egenmestring. Fokus er å kunne ivareta
beboerens ressurser så lenge som mulig.
.

Målsetting:

Det er et mål at du som beboer i omsorgsbolig
og personalet samarbeider for å opprettholde
dine funksjoner slik at du kan være så
selvstendig som mulig


Beboer skal få oppleve trygghet, sosialt felleskap
og hjelp til mestring av dagliglivets aktiviteter.

Tjenester det kan søkes om:


Du kan søke praktisk bistand med hjelp til
rengjøring og vaktmestertjeneste



Beboer skal gjennom tiltaksplan/holdningsplan
sikres personsentrert omsorg.



Du kan søke om trygghetsalarm





Du kan leie lintøy med sengetøy, håndklær og
vask av dette. Vask av privat tøy i felles vaskeri
(tøye må merkes).

Ansatte skal ved bruk av sin fagkompetanse og
erfaring bidra til at pasienten sikres forsvarlige
helsetjenester, samt en meningsfylt hverdag i et
trygt og forutsigbart miljø.



Miljøet skal ha fokus på individuell omsorg og
tilpassing av stimuli.



Servicepakke «mat» tildeles som tjeneste.
Prisene indeks reguleres årlig. Påslag for
spesielle dietter må påregnes. Maten serveres i
fellesarealene og det er mulighet for å selv hente
seg ettermiddagskaffe.
Maten tilberedes på hovedkjøkkenet på
Etnedalsheimen



Egne hjelpemidler via hjelpemiddelsentralen

Hva kan du og pårørende forvente av oss:


At dere opplever å bli ivaretatt og respektert.



At vi skal bidra til at du beholder din verdighet
og selvstendighet.



At du har medbestemmelse.



At du får tilbud om sosial kontakt, fellesskap og
aktiviteter.



At du får en primærkontakt

Hva vi forventer av beboer og pårørende:


At du oppgir en nærmeste pårørende som skal ha
opplysninger om deg.



At pasient og pårørende respekterer at personalet
er underlagt taushetsplikt.



At pasient og pårørende respekterer at ansatte
ikke har anledning til å ta imot gaver eller
penger, (jfr. Helsepersonelloven § 9)



Ved endret helsetilstand og/eller funksjonsnivå
må flytting til et annet omsorgsnivå påregnes.



At beboer ikke røyker innendørs.



Du må selv medbringe møbler og gardiner til
eget bruk.

Ansatte
I avdelingen jobber det sykepleiere, hjelpepleiere,
helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og pleieassistenter.
Bemannet omsorgsbolig er en avdeling i enhet for
«Omsorg og Rehabilitering».

Hvordan får du kontakt med oss:
For informasjon om tjenester, søknadsskjema
osv., ta kontakt med servicekontoret i
kommunen, tlf 61121300 eller gå inn på
www.etnedal.kommune.no
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