Lovgrunnlag:

Opphold det kan søkes om:

Hovedmål:

Tjenestene ved Etnedalsheimen er
lovregulert gjennom:

Korttidsopphold:
Tidsbegrenset opphold i institusjon som tilbys når det i en
kortere periode er behov for heldøgns opphold i
institusjon.

Etnedalsheimen skal være et bosted hvor det gis
korttidsopphold, rehabilitering, avlastning og
korttidsopphold. Tilbudet skal være forsvarlig og
ivareta nødvendige helse- og omsorgstjenester.



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

Etnedalsheimen:

Avlastningsopphold:
Avlastning tilbys personer med særlig tyngende
omsorgsoppgaver.
Langtidsopphold:
Langtidsopphold i institusjon er et tilbud om helhetlige
helse- og omsorgstjenester til pasienter med omfattende
funksjonssvikt.




Rød: somatisk avdeling med 7 plasser. Herav 3
plasser til korttids- og rehabiliteringsopphold
Grønn: somatisk langtidsavdeling med 8 plasser

Kroken: skjermet enhet for personer med
demens. Her er det 7 plasser og enheten har eget
fellesareal med kjøkken og stue. Det er også
direkte tilknytning til sykehjemmets sansehage
fra denne enheten.

Pasienten skal sikres å få dekket sine
grunnleggende behov, ha selvbestemmelse, føle
trygghet og respekt i den livssituasjon han/hun
befinner seg i.



Pasienten skal gjennom
tiltaksplan/holdningsplan sikres personsentrert
pleie og omsorg.



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.

Tildeling av tjenester:
For å søke om opphold ved Etnedalsheimen 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.

Sykehjemmet har 22 plasser fordelt på tre mindre enheter




Hva koster en sykehjemsplass?
Langtidsopphold vederlagsberegnes etter inntekt. Du
trekkes for 75 % av folketrygdens grunnbeløp, og 85 %
av annen inntekt du måtte ha. Betaling for
korttidsopphold blir regulert ut fra gjeldende takster.
Avlastningsopphold er gratis.

Ansatte
I avdelingen jobber det sykepleiere, hjelpepleiere,
helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og pleieassistenter.
Egen avdelingssykepleier og enhetsleder er også tilknyttet
sykehjemmet.
Vi har eget kjøkken og her arbeider kjøkkensjef, kokker
og assistenter. Det er også ansatt kontorfullmektige,
vaktmester og renholdere på Etnedalsheimen.

Hva kan pasient og pårørende forvente av oss:
Hva vi forventer av pasient og pårørende:



At dere opplever å bli ivaretatt og respektert.
At vi skal bidra til at du beholder din verdighet
og selvstendighet.



At du har medbestemmelsesrett.



At du får enerom, og skal ha mulighet for
skjermet privatliv, selvstendighet og styring av
eget liv.









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





At dere får en primærkontakt blant de ansatte.





At du ved behov kan få tilbud om fysio- og
ergoterapi.



At du kan få tilbud om hår- og fotpleie mot
betaling.



At du ved langtidsopphold får tilbud om
tannlegetilsyn en gang i året.



At du får årskontroll av lege en gang i året og
tilsyn ved behov.



At vi kan formidle kontakt med prest.



At du får tilbud om at ditt privattøy kan vaskes
på sykehjemmets vaskeri.



At kontoret har safe for trygg oppbevaring av
verdisaker og penger







At du oppgir en nærmeste pårørende som skal ha
opplysninger om deg.
At du og dine pårørende informerer oss om dine
ønsker og behov slik at tilbudet som gis tilpasses
deg.
At du og pårørende deltar på pårørendesamtale
med primærkontakt en gang i året.
At pasient og pårørende respekterer at personalet
er underlagt taushetsplikt.
.At pasient respekterer at ansatte ikke har
anledning til å ta i mot gaver eller penger, (jfr.
helsepersonelloven § 9)
At pårørende bistår ved innkjøp av klær og har
ansvar for merking av disse
At pasient og pårørende aksepterer at
hjelpemidler tilpasses og benyttes.
At pårørende kan følge pasienten til
undersøkelser/behandling utenfor sykehjemmet.
At det utvises forståelse for at det kan bli aktuelt
å bytte rom eller avdeling.
At du selv må erstatte tap av høreapparat, briller
og tannproteser.
At pasienten ikke røyker innendørs.

Etnedal kommune

Serviceerklæring for
Etnedalsheimen.
” Slik du betrakter et menneske,
Slik behandler du det….”

.

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
Direkte telefonnummer til Etnedalsheimen:
Vaktrom:
61 12 13 75
Kroken
61 12 13 88
Avdelingsspl:
61 12 13 64
Enhetsleder:
61 12 13 85
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