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Serviceerklæring - opphold på sykehjem 
 

 
Overordnet mål Du skal oppleve respekt, trygghet, og omsorg. 

Du skal oppleve brukermedvirkning. 
Du får medisinsk og sykepleiefaglig behandling og oppfølging. 
Du skal være sikret nødvendig hjelp til å ivareta  egenomsorg. 
Du skal få en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser. 
 

Hva inneholder tjenesten Langtidsopphold har ingen tidsbegrensning og er fortrinnsvis i 
enerom med eget bad/toalett. Grunnlaget for å få tildelt  
langtidsopphold er medisinsk forhold eller varig svikt i 
egenomsorgen, av fysisk eller psykisk art. 
Korttidsopphold er tidsbegrensede opphold i omsorgssenteret, 
det kan også være rullerende med vekselvis opphold i eget 
hjem. 
Rehabiliteringsopphold er tidsbegrenset med hensyn til 
forventet bedring innen rimelig tid. Brukerens funksjonsevne blir 
evaluert tverrfaglig hver annen uke under oppholdet. Uten 
bedring blir annen løsning vurdert. 
Avlastningsopphold skal avlaste pårørende, og er et 
tidsbegrenset opphold. 
 
Oppholdet: 
 Du kan velge tidspunkt for hjelp til å stå opp og legge deg. 
 Du skal få hjelp til å få i deg nok og næringsrik kost. 
 Du kan velge om du vil delta i daglige oppgaver. 
 Du kan velge om du vil delta i aktiviteter med andre   
 beboere. 
 Du kan velge om du vil ha gjester/ha ro.       
 Rommet er privat sfære som personalet vil respektere, 
 de vaskes to ganger pr uke av renholdspersonalet.  
 Personalet skal være serviceorientert og ha tilstrekkelige 
 kunnskap til at du får nødvendig støtte og hjelp. 
      
Det tilbys fortrinnsvis enerom med eget bad/toalett. 
Oppholdet inkluderer pleie og omsorg, mat, sykehjemslege, 
medisiner, tannlege, renhold og vask av privat tøy. 
Det er anledning til å delta på de aktiviteter som arrangeres. 
 
 

Vilkår for tildeling Tildeling skjer ved at det foreligger en søknad fra pasienten 
selv, evt i tillegg en forespørsel fra sykehus etc. På bakgrunn av 
dette blir hver enkelt søknad behandlet individuelt av inntaks 
teamet. 

Søker må ønske opphold i institusjon, og det må være 
behov for heldøgns omsorg og behandling. 
Andre aktuelle hjelpetiltak skal være utprøvd og vurdert. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
- ett gir ekstra 

 

 
 

Inntaksteamet består av virksomhetsleder/avdelingsledere VOS 
og avdelingsleder hjemmebasert, ergoterapeut, fysioterapeut, 
sykehjemslegen og aktivitør.  
Møtene holdes hver onsdag, og hver tredje onsdag i måneden 
er det åpnet for at de andre legene i kommunen kan delta. 
 

Saksbehandlingstid Du får svar på søknaden innen tre uker etter at alle relevante 
opplysninger er innhentet. 
 

Hva koster tjenesten For tidsavgrensede opphold: 
Det betales for antall døgn du tilbringer på omsorgssenteret 
etter satser fastsatt av departementet. Dersom du overskrider 
60 døgn i et kalenderår beregnes egenbetalingen etter” Forskrift 
om vederlag for opphold i institusjon m.v.” 
 
For langtidsopphold: 
Betaling beregnes etter” Forskrift om vederlag for opphold i 
institusjon mv.”. Det beregnes ikke vederlag av formue, kun av 
inntekter. (Avkastning av formue tas med i 
beregningsgrunnlaget). 

 
Ved avlastning er oppholdet vederlagsfritt. 

 
 

Hvem kan få tjenesten Personer med stor helsesvikt og som trenger tett oppfølging av 
helsepersonell eller har behov for omsorg/pleie ved livet slutt. 
 

Hva forventes av brukeren Du må gi beskjed hvis forutsetningene for søknaden endres. Du 
eller din familie utpeker en av dine pårørende til din kontakt med 
oss, dette gjelder hvis du ikke selv kan ivareta dine interesser. 
At du utfører de gjøremål du selv klarer. 
Privat tøy skal merkes av deg eller pårørende, og at ditt private 
tøy må tåle vask i vaskemaskin og bruk av tørketrommel. 
 

Tjenesten omfatter ikke 
 

Privat telefon må du dekke selv, det samme gjelder også  
hårpleie og fotpleie. 
Alternative behandlingsformer (akupunktur, healing, 
helsekostprodukter osv) må du betale selv, og kan benyttes 
etter avtale med sykehjemslegen. 
 

Praktiske opplysninger/ 
Kontaktinfo. 

Søknadsskjema fåes og sendes:  
Hjemmebaserte tjenester eller Våler Omsorgssenter,  
2436 Våler i Solør. 
E-post: Postmottak@vaaler-he.kommune.no 
Telefon 62 42 41 00, med intern nummer 62 42 41 52 til 
Hjemmebaserte tjenester. 
Ingen søknadsfrist, søknader behandles hver uke av 
Inntaksteamet. 

 

 Informasjonsbrosjyre 
 

 

http://www.vaaler-he.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=287&MId2=359&FilId=191&back=1
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