
STANDARD FOR  

HJEMMESYKEPLEIE I FLESBERG KOMMUNE 
 

Navn på tjenesten. 

 
Hjemmesykepleie 
 

Målgruppe 

 
Hjemmeboende brukere som har behov for helsehjelp på grunn av  

• Skade 

• Funksjonshemming 

• Sykdom  
  

Lovverk 

 
Tjenesten blir tildelt etter lov om helsetjenesten i kommunen § 1 – 3 og 2 - 1. 
 

Beskrivelse av tjenesten. 

 
Hjemmesykepleie er en tjeneste som ytes til brukere som bor hjemme, men som på 
grunn  av sykdom eller funksjonshemming har behov for helsetjenester i hjemmet. 
 

Saksgang 

 

• Bruker må søke selv. 

• Lege, sykehus eller andre kan melde et behov.  Hjemmesykepleien vil ta 
kontakt for å klargjøre behovet, blant annet ved å fylle ut 
behovkartleggingsskjema i fellesskap med bruker / pårørende og eventuelt 
foreta et hjemmebesøk. 

• Bruker må fylle ut et egensøknadsskjema. 

• Det kan være behov for legeopplysninger. 

• Dersom bruker har andre tjenester fra pleie og omsorgssektoren i kommunen 
kan det være tjenelig å innhente opplysninger fra disse. 

• Ved øyeblikkelig behov settes tiltak i gang umiddelbart.  Saksbehandlingen blir 
fjort i etterkant.  Vedtak vil i slike tilfelle komme senere. 

• 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 

 
Hjemmesykepleie er gratis  
Bandasjemateriell holdes av kommunen 
Kremer, lotion eller salver betales av bruker. 
Medikamenter betales av bruker. 



Standard 

 
Personlig hygiene. 
Ut fra kartlegging av behov. 
Tilbud om tilrettelegging /assistanse til å såt opp og legge seg hver dag. 
Tilrettelegge/ assistanse til personlig hygiene, påkleding (ut fra behov.) 
Tilrettelegge/assistanse til tannpuss og barbering daglig. 
Tilrettelegge for / gi assistanse til dusj x 1 pr. uke eller etter individuelle behov. 
Assistanse til negleklipping utføres i forbindelse med bad/dusj. 
 
Tilrettelegging av toalettsituasjonen, bleieskift, kateterstell gjøres ved behov. 
 
Fotpleier kan benyttes og betales av bruker. 
 
Ernæring 
Bruker sikres et tilbud om tilstrekkelig ernæring.   
Tilrettelegge for/gi assistanse til å lage brødmat 
Tilrettelegge for /gi assistanse til å kjøpe middag (eventuelt fra Flesbergtunet.) 
Tilrettelegge for / gi assistanse til å varme opp mat ved behov. 
Tilrettelegge for gi assistanse til å spise etter behov. 
 
Legemiddelhåndtering. 
Dersom bruker ikke er i stand til å organisere sine medisiner selv, kan det gis tilbud 
om å få lagt medisiner i dosett. 
Ved behov kan bruker få hjelp til å ta medisiner 
 
Sårstell 
Hjelp til sårskift utføres i samråd med brukers lege og ytes til dem som ikke kan klare 
det selv.  Bruker som kan komme til hjemmesykepleiens kontor bør gjøre det.  Hvis 
dette ikke lar seg gjøre kan man få hjelp til sårskift hjemme. 
 
Tilsyn. 
Bruker kan få tilsyn eller telefonkontakt dersom det er behov for det. 
 
Avslutte livet. 
Dersom en bruker ønsker å dø hjemme, skall det så langt som mulig legges til rette 
for dette. 
 
Lege 
Bruker har sin faste lege.  Hjemmetjenesten har kontakt med fast legen og kan få 
nødvendige opplysninger angående brukeres helsetilstand dersom brukeren 
godkjenner dette. 
 
Tannlege 
Som bruker av hjemmesykepleiens tjenester har man rett på fri tannlege fra 
Fylkestannhelsetjenesten.   
Den som mottar hjelp fra hjemmebaserte tjenester må være villige til å legge 
forholdene til rette og til å ta imot nødvendige hjelpemidler der dette er nødvendig. 
 



Ergoterapeut kan være behjelpelig med å søke etter hjelpemidlerl i opplæring  i å 
bruke dem o med installasjon. 

 

 


