
STANDARD FOR  

KORTTIDSOPPHOLD PÅ FLESBERGTUNET BO OG SERVICESENTER I 

FLESBERG KOMMUNE 
 

Navn på tjenesten. 

 
Korttidsopphold i sykehjem   
 

Målgruppe 
 
Hjemmeboende brukere som har behov for et heldøgns pleie og omsorgstilbud i en 
kortere periode.  
 

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

Beskrivelse av tjenesten. 
   
Korttidsopphold defineres som et tidsavgrenset opphold ved Flesbergtunet bo og 
service senter.  Oppholdet har en individuelt tilpasset målsetting. 
 

1. Vurderingsopphold 
Vurdering av tilstand og funksjonsnivå fysisk og mentalt med tanke på 
behandlings tiltak og fremtidig omsorgsnivå. 

 
2. Opptrening og oppfølgingsopphold. 

Opptrening etter sykdom, oppfølging av behandling og pleie etter 
sykehusopphold før hjemreise, eventuelt vurdering av videre omsorgsnivå. 

 
3. Opphold ved akutte behov. 

Dersom det oppstår en akutt krise, eller en akutt sykdom som gjør at brukeren 
trenger et heldøgns omsorgstilbud for en periode.  Akutt forstås i denne 
situasjonen slik at bruker får et tilbud så snart som mulig i forhold til at det må 
finnes en ledig seng/rom. 
 

4. Opphold for lindrende behandling 
Det kan være opphold for brukere som trenger å få justert sine smertestillende 
medikamenter.  Det kan være brukere som ønsker opphold i forbindelse med 
terminal sykdom og avslutting på livet. 

 
5. Avlastningsopphold. 

Kan gis til dem som har omsorgen i det daglige.  For eksempel at  pårørende i 
en periode ikke kan ta seg av bruker.  (Ved ferieavvikling, sykehusopphold 
eller lignende. )   



Et avlastningstilbud  er gratis og innebærer kun at bruker får en seng og mat.  
Bruker kan delta i felles arrangementer på institusjonen, men vil ikke få 
oppfølging  med aktiviteter eller behandling. 
 

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 
 
Ett korttidsopphold i sykehjem koster kr. 118,- pr døgn. 
Ett opphold regnes som et korttidsopphold inntill 60 dager.  Etter dette er det å 
betrakte som et langtidsopphold. 
Betaling for et langtidsopphold er 75% av folketrygden, og 85% av alle andre 
inntekter. 
 

Standard 
 
Personlig hygiene. 
 
Kartlegging av behov. 
Tilrettelegge/ assistanse til personlig hygiene, påkledning ut fra behov. 
Tilrettelegge for / gi assistanse til dusj x 1 pr uke, eller etter individuelle behov. 
Tilrettelegge for / gi assistanse til å  ivareta egen omsorg. 
I et korttidsopphold vil det være en stor grad av tilrettelegging og undervisning av 
bruker for at vedkommende skal kunne ivareta egenomsorgen selv etter endt 
opphold.  
 
Formidle fotpleie og frisør mot egenbetaling. 
 
Mat 
Frokost, fleksibel tid fra      kl. 09.00 
Middag                               kl. 13.30  Fellesmåltid 
Kaffe og kaker på ettermiddagen. 
Kveldsmat                          kl. 18.00  Fellesmåltid 
Mellommåltider ved behov. 



Kartlegging av behov for  
Dietter 
         Tilrettelegging / assistanse ved måltid. 
         Eventuell tilpassing av hjelpemidler. 
 
Lege 
Tilsynslege en gang pr. uke, eller etter behov.  Eventuelt telefonkontakt. 
Henvisning til spesialist etter behov. 
Mulighet til å bruke fastlege mot egenbetaling, og eventuelt betaling for transport. 
 
Tannlege tilbys ikke ved korttidsopphold.   
 
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. 
 
Innkomstsamtale med bruker i løpet av 2 dager. 
Klargjøre mål for oppholdet. 
Klargjøre oppholdets tidsramme. 
 
Hver beboer får to primærkontakter og har tilhørighet i en bestemt enhet. 
 
Etter halvgått tid skal bruker og primærkontakt ha en samtale for å vurdere hvordan 
det ligger an i forhold til mål. 
Hva skal til for å nå målet? 
Er det et realistisk mål? 
Hvor lang tid skal til for å nå målet? 
Må målet endres? 
Er det behov for andre faggrupper? 
Er det andre behov? 
 
Mulighet for ro og skjermet privatliv, selvstendighet og styring av eget liv. 
 
På Flesbergtunet er det 24 enerom.  Alle brukere får tilbud om enkeltrom. 
Det finnes ingen besøkstider.  Bruker kan ta imot besøk etter eget ønske. 
Bruker bestemmer selv når han vil såt opp og legge seg.  Dette blir avtalt i 
innkomstsamtale. 
Personalet banker på døren før de går inn i på et rom. 
 
Mulighet for samvær, sosial kontakt, felleskap og aktiviteter 
 
Fellesmåltid 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 enkelte brukers behov og ønsker.   
Fellesaktiviteter på huset. 
Muligheter for å besøke biblioteket x 3 per uke. 



Bango i kantina x 1 pr. uke. 
Muligheter til å gå ut på tilrettelagte ”stier”.  Personalet vil følge med etter behov. 
Andakt hver fredag ettermiddag. 
Frivillige har tilstellinger på enhetene med ujevne  mellomrom. 
 
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, tungpustethet, 
uro, angst eller lignende. 
Lindrende behandling. 
Mulighet for samtale og innformasjon av lege for pasient og pårørende. 
Mulighet for hjelp til å dekke åndelige behov. 
 

 
 


