
STANDARD FOR LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM 

I FLESBERG KOMMUNE 
 

Navn på tjenesten. 

 
Langtidsopphold i sykehjem.  
 

Målgruppe 

 
 Brukere som har behov for heldøgns pleie og omsorg og medisinsk oppfølging, og 
som ikke klarer å bo hjemme.  Prinsipielt skal alle andre tilbud ha blitt prøvet først, før 
man gir et permanent tilbud. 
 

Lovverk 

 
Tjenesten blir tildelt etter Lov om helsetjenesten i Kommunene § 2 - 1 
 

Beskrivelse av tjenesten. 

 
Langtidsopphold defineres som et opphold på mer enn 2 måneder.  Tilbud til eldre 
brukere med fysisk funksjonshemming og brukere som har en demenssykdom eller 
andre spesielle behov som krever heldøgns tilsyn og omsorg. 
 

Saksgang 

 

• Bruker må søke på tjenesten  på søknadsskjema 

• Spesialisthelsetjenesten kan sende inn søknad om korttidsopphold på vegne 
av brukeren. 

• Det skal foreligge en lege erklæring/ epikrise. 

• Det skal foreligge en sykepleier rapport fra syke avdeling 

• Dersom bruker har tjenester fra hjemmehjelp eller hjemmesykepleie skal det 
foreligge en uttalelse fra disse om funksjonsnivå 

• Dersom det er usikkerhet om bruker fyller kriteriene for et heldøgns tilbud, kan 
det foretas et hjemmebesøk for vurdering. 

• Søknad behandles av inntaksteam 

• Det fattes vedtak om tjenester /Det fattes vedtak om avslag på tjenester. 

• Vedtaket er tidsbegrenset og vurderes kontinuerlig 

• Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages til fylkesmannen. 
 
 

Priser 

 
Betaling for et langtidsopphold er 75% av folketrygden, og 85% av alle andre 
inntekter. 
 

Standard 

 
Alle beboere får eget rom med bad. 



Standard møblering er :  Seng, nattbord, en hvile stol, en lav stol, ett bord. 
Stol + bord kan eventuelt byttes ut med egne møbler.  Beboere kan ta med bilder til 
veggene, leselampe, radio og tv. 
Tepper er ikke tillatt.  (Av hygieniske og helsemessige årsaker) 
 
Ved ønske om kjøleskap på rommet, må beboer/pårørende ta ansvar for hva som 
legges inn og tas ut, og renhold av kjøleskapet. 
 
Personlig hygiene 
 

Kartlegging av behov. 
Tilrettelegge/assistanse til vask av ansikt og hender x 2 pr dag eller etter behov. 
Tilrettelegge/assistanse til vask nedentil x 1- 2 pr. dag eller etter behov. 
Tilrettelegge/assistanse til påkledning etter behov 
Tilrettelegge/assistanse til tannpuss, munnstell x 2 pr dag 
Tilrettelegge for/gi assistanse til dusj x 1 pr uke, eller etter individuelle behov. 
Tilrettelegge for/gi assistanse til å ivareta egenomsorg. 
Tilrettelegge for/gi assistanse til at bruker skal kunne utnytte sine egne ressurser i sin 
egenomsorg. 
 
Sykehjemmet holder enkleste type av toalett artikler.  Dersom bruker ønsker bedre 
produkter må den enkelte kjøpe dette selv. 
 
Sykehjemmet bistår med å formidle. fotpleie og frisør.  Tjenestene må betales av 
bruker. 
 
Deponering av lommepenger. 
 
Eliminasjon 
 

Følge til toalett ved behov 
Bleier og bleieskift etter behov. 
 
Vask av tøy 
 
Alt tøy må merkes. 
Alt tøy blir vasket i maskin. 
Sykehjemmet kan ikke ta ansvar for ulltøy eller annet som ikke tåler vaskemaskin. 
 
Mat 
 

Frokost, fleksibel tid fra kl. 09.00 
Mellom måltid ca           kl. 12.00 saft og frukt 
Middag                          kl. 13.30 Fellesmåltid 
Mellom måltid ca           kl. 16.30 Kaffe og kaker på ettermiddagen. 
Kveldsmat                     kl. 18.00 Fellesmåltid 
Senkvelds/suppe ved behov. 
 
Maten er næringsrik og er riktig sammensatt 



Tilrettelegging/assistanse ved brødmåltid.  Bruker kan smøre selv og velge selv hva 
han/hun vil spise 
Beboere får lagt  til rette måltid for å klare å spise selv, eller hjelp til å spise. 
Beboere kan  bruke den tiden de trenger for å spise. 
Eventuell tilpassing av hjelpemidler. 
 
Måltidene brukes som arena for fellesskap og hygge.  Felles samvær med andre.  
Alle sitter sammen ved alle måltider, dersom de ønsker det. 
 
Lege. 
 
Tilsynslege er tilstede x 1 pr uke, og gir tilsyn etter behov. 
Henvisning til spesialist etter behov. 
Mulighet til å bruke fastlege mot egenbetaling, og eventuelt betaling for transport. 
 
Tannlege/tannpleier 
 
Undersøker beboernes tenner x 2 pr år, og gir nødvendig behandling. 
 
Fysioterapi  
 

Etter henvisning fra lege 
 
Ergo terapeut 
 

Kan være behjelpelig med å søke etter hjelpemidler, i opplæring i å bruke dem, og 
med installasjon. 
 
Trygghet og forutsigbarhet i forhold til tjenestetilbudet. 
 
Innkomst samtale med bruker i løpet av en uke etter innleggelse. 
Hver beboer får en primærkontakt, og har tilhørighet i en bestemt enhet. 
 
Mulighet for ro og skjermet privat liv. 
 
På flesbergtunet er det 24 enerom.  Alle brukere får tilbud om enkeltrom.   
Det finnes ingen besøkstider.  Bruker kan ta imot besøk etter eget ønsk.   
Bruker bestemmer selv når han vil stå opp og legge seg.  Dette blir avtalt i 
innkomstsamtalen.   
Personalet banker på døren før de går inn på et rom. 
 
Mulighet for samvær, sosial kontakt, felleskap og aktiviteter.   
 
Fellesmåltider middag og kveld. 
Ingen begrensinger på besøkstid 
Pårørende kan kjøpe middag i kantina og spise middag sammen med bruker. 
Aktivitetene blir lagt opp etter den enkelt brukers behov og ønsker ofte i samarbeid 
med fysioterapeut og aktivitør.   
 
På avdeling for brukere med spesielle behov: 



Blir det ofte spilt musikk 
Personalet synger med beboerne. 
Det blir lest fra aviser, bøker, bygdebøker etc. 
Ser i album. 
 
Fellesaktiviteter på huset: 
Muligheter til å besøke biblioteket x 3 pr. uke. 
Bango i kantina x 1 pr. uke 
Muligheter tilå gå ut på tilrettelagte ”stier”.  Personalet vil følge med når de har 
mulighet.   
Andakt hver fredag ettermiddag. 
 
Ved terminal pleie. 
 
Bruker har få personer å forholde seg til. 
Det tilbys pleie og stell etter behov. 
Det er anledning for pårørende å være tilstede etter ønske. 
Pårørende kan delta i pleie etter ønske. 
Bruker får behandling i forhold til symptomer som kvalme, smerter, tungpustenhet, 
uro,  angst eller lignende. 
Lindrende behandling.  
Mulighet for samtale og informasjon av lege for pasient og pårørende. 
Mulighet for hjelp til å dette åndelige behov. 
 
 

 

 


