SOKNDAL KOMMUNE

Presentasjon
av

Åpen omsorg /
hjemmesykepleien

ÅPEN OMSORG / HJEMMESYKEPLEIEN
Åpen omsorg / hjemmesykepleien yter tjenester i henhold til Lov om kommunale
helse- og omsorgstjenester, og er en del av Distrikt B, omsorgstjenesten i Sokndal
kommune.
Tjenesten består av helsehjelp i hjemmet
 Rød gruppe:
 Grønn gruppe:
 Gul gruppe:

Wenche Ørsland, gruppeleder
Monica E. E. Olsen, gruppeleder
Tone B. Løvø, gruppeleder

Personalet kan treffes på telefon 51 47 06 53 og 51 47 06 60
mellom kl 12.00 og 13.00.

Tjenesten består av helsehjelp i hjemmet ved omsorgsboligene
 Rød gruppe:

Aina Tønnessen

 Gul gruppe:

Heidi T. Årstad

Personalet kan treffes på telefon 51 47 04 82 og 51 47 04 83
mellom kl. 11.30 og 12.30
Distriktsleder for åpen omsorg er Elin Adsen Kvåle.
Treffes hverdager kl 07.30 - 15.00 på telefon 51 47 04 91 eller mobil 48 99 70 37

 Vårt overordnede mål er at den enkelte bruker skal gis mulighet til å fungere
tilfredstillende i sitt hjem, så lenge funksjonsevnen vurderes å være faglig mulig
og forsvarlig.
 Hjemmesykepleien legger stor vekt på at brukerens egne ressurser skal ivaretas i
størst mulig grad. Vi verdsetter også pårørende som en ressurs for brukeren.

 Sykepleiens mål er at brukeren skal bli selvhjulpen i størst mulig grad.
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Åpen omsorg kan tilby tjenester til deg som trenger assistanse / hjelp til:
 Personlig hygiene:
Hjemmesykepleien kan bistå, tilrettelegge og / eller hjelpe i perioder hvor fysisk
begrensning, sykdom og alder fører til begrensninger i din funksjonsevne.
 Administrering av medisiner:
Hjemmesykepleier kan ved redusert funksjonsevne bistå med bestilling av
medisiner, legge dine medisiner i ukesdosett, samt utlevering av medisiner.
 Sårstell:
Hjemmesykepleien kan gi hjelp til å stelle sår, skifte bandasjer, eventuelt følge
opp sårbehandling iverksatt fra lege eller sykehus.
 Oppfølging:
Når du kommer hjem etter opphold i institusjon / sykehus, kan hjemmesykepleien
bistå med videre oppfølging etter søknad fra institusjon / sykehus

Hvordan gå frem når du har behov for tjenester:
 Egensøknad fra søker eller via sykehus, sendes omsorgskontoret. Relevante
diagnoser og legeopplysninger legges ved. Du kan også kontakte distriktsleder,
distrikt B
 Distriktsleder / gruppeleder foretar et faglig vurderingsbesøk hjemme hos deg,
og vurderer din funksjonsevne og dine behov for tjenester.
 Tjenesten vil alltid evalueres og graderes fortløpende.
 Dersom du tildeles en kommunal tjeneste, vil du få tilsendt et vedtak fra
omsorgskontoret som beskriver hvilke tjenester du mottar.

Når du får tildelt hjemmesykepleie, er dette viktig:
 Tjenestemottaker/huseier er ansvarlig for brøyting og strøing.
 Det kan stilles krav om bl.a. ergonomi, tilretteleggig i bolig, og at den ansatte
ikke utsettes for røyking.

IPLOS er et informasjonssystem som inneholder
relevante og nødvendige opplysninger om
søkere og mottakere av kommunale sosial- og
helsetjenester
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