Ås kommune

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:
Når det oppstår behov for institusjonsopphold, kan
du/verge/pårørende kontakte Forvaltningsenheten eller
Servicetorget som gir deg informasjon og veiledning om
søknadsskjema eller hvor du skal henvende deg.

Institusjonsopphold
på sykehjem

Ansvarlig for tjenesten:
Helse og sosial, Moer sykehjem
Hvordan søke tjenesten:
Informasjon og søknadsskjema fås ved henvendelse til:
Servicetorget
Rådhuset, 1. etg. Postboks 195, 1431 Ås, tlf. 64 96 20 00
eller
Forvaltningsenheten
Tunveien 2, 1430 Ås, tlf. 64 96 25 90.
Søknadsskjema finnes også på www.as.kommune.no.
Ferdig utfylt skjema sendes Forvaltningsenheten for
behandling.

_________________________________
Oppdatert januar 2015

For personer som bor eller oppholder seg i
Ås kommune og som på grunn av akutt eller
kronisk sykdom og/eller vesentlig nedsatt
funksjonsevne trenger omsorg, pleie og tilsyn
hele døgnet. Pleiebehovet må være så
omfattende at det ikke er mulig å motta
nødvendig hjelp i hjemmet.

FORMÅLET MED TJENESTEN:

HVA KAN DU FORVENTE AV OSS:

Vi ønsker at du ved opphold ved Moer sykehjem opplever:
 At vi kan gi et samordnet pleie- og omsorgstilbud hvor du
føler trygghet og forutsigbarhet.
 At vi kan gi et godt omsorgstilbud, utført av en faglig
oppdatert personalgruppe.
 Følelsen av at dette er et godt sted å bo.
 Respekt og likeverd.
 Medbestemmelse.
 Korrekt saksbehandling.

 Forvaltningsenheten vil kontakte deg så snart som
mulig etter mottatt søknad og du vil da få
informasjon om hvordan og når søknaden
behandles.
 Skriftlig vedtak på tjenesten.
 Brukermedvirkning.
 Nødvendig og tilpasset hjelp til dagliglivets
gjøremål.
 Medisinsk bistand ved behov.
 Tilgjengelig helsefaglig personale hele døgnet.

TJENESTEN OMFATTER:

HVA FORVENTER VI AV DEG:

Korttidsopphold:
 Etter sykehusopphold og før hjemreise.
 For rehabilitering og opptrening.
 For å heve omsorgsnivået ved nedsatt allmenntilstand.
 Kartlegging for å vurdere videre tjenestebehov, eventuelt
langtidsopphold.
Avlastningsopphold :
 Avlastning for familier som har særlig tyngende pleie- og
omsorgsoppgaver.
Langtidsopphold :
 Når tjenestebehovet vurderes så omfattende at en
trenger døgnkontinuerlig helsefaglig hjelp og/eller tilsyn.

 At du søker skriftlig.
 At du respekterer at vi har taushetsplikt, og ikke
kan diskutere andre brukere.
 At du respekterer at enkeltpersoner ikke kan motta
penger eller andre gaver.

