Helse og omsorg
Nesbyen kommune

Tidsavgrenset opphold i institusjon
1. Formål
Tidsavgrenset opphold (korttidsopphold) er et målrettet og tidsavgrenset opphold i
institusjon. Det skilles mellom tre typer tidsbegrenset / korttidsopphold
 Rehabiliteringsopphold - opptrening i forbindelse med akutt eller kronisk
sykdom
 Korttidsopphold behandling/utredning - tidsbegrenset opphold som også
omfatter 2 legestyrte akuttplasser.
 Avlastningsopphold - avlastning for pårørende med særlig tyngende
omsorgsoppgaver
2. Lovgrunnlag
Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 6 bokstav c
3. Målgruppe
Tjenesten kan tildeles alle, uavhengig av alder
Rehabilitering tildeles pasienter som ved opptrening kan gjenvinne eller forbedre
funksjonsnivå med tanke å kunne bli boende hjemme lengst mulig
Korttidsopphold behandling/utredning tildeles pasienter som trenger oppfølging av
helsepersonell på døgnbasis under utredning eller behandling.
Avlastningsopphold tildeles pasient der pårørende har særlig tyngende
omsorgsoppgaver og trenger avlastning
4. Kvalitetsmål
Tidsbegrenset- /korttidsopphold i institusjon skal være forutsigbart og tilrettelegges
best mulig ut fra individuelle behov og medvirke til at
 pasienten får nødvendig helsehjelp
 pasienten opplever trygghet og respekt og opplever seg ivaretatt
 pasienten får hjelp og veiledning til egenomsorg
5. Beskrivelse av tjenesten
Korttids/rehabiliteringsavdelingen er i Elverhøy helsetun
Tjenestetilbudet gis ut fra individuelle behov


nødvendig helsehjelp ut fra en løpende faglig og individuell vurdering
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nødvendig medisinsk bistand etter vurdering
nødvendig koordinering av tjenestene.

6. Eget ansvar
Pasienten har selv ansvar for
 personlige eiendeler og kontanter/verdisaker som han/hun har med under
oppholdet
 betale selv hygieneartikler og annet utstyr til personlig hygiene
 godta at det benyttes tilgjengelige hjelpemidler som kan lette den ansattes
arbeidsoppgaver
 at følge til sykehus og annen kontroll skjer i samarbeid mellom institusjon og
pårørende
 ved planlagte timer /kontroller hos lege, tannlege o.l. må pårørende følge
 å ha med egne medisiner ved avlastningsopphold
Personalet har ikke tillatelse til å motta penger eller andre personlige gaver.
7. Pris
Se Egenbetaling for helse – og omsorgstjenester
8. Søknad
Det er ønskelig med skriftlig og signert søknad fra bruker / verge /eller nærmeste
pårørende med fullmakt, der det opplyses om faktiske forhold, hjelpebehov og
nødvendige helseopplysninger. Der dette er vanskelig vil muntlige søknader behandles
på samme måte.
Søknadsskjema finnes på Nesbyen kommunes hjemmesider, eller på servicetorget.
Tjenesteytende avdelinger har også søknadsskjema.
Alle søknader behandles ift. forvaltningslovens regler og frister. Dvs. svarfrist innen 1
måned, evt. Foreløpig svar med begrunnelse og forventet saksbehandlingstid.
Søknader sendes til:
Tildelingskontoret Helse og omsorg
Elverhøy Helsetun
Stasjonsveien 69 B
3540 Nesbyen
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