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Innledning.
Dokumentet «Kvalitetsstandard og kriterier for tildeling av helse, pleie- og omsorgstjenester i
Lesja kommune 2019-2020» er en presisering av hvordan kommunen ønsker å tilby
tjenestene til innbyggerne. Hensikten er å skape en felles forståelse for nivået på tjenestene
som ytes med bakgrunn i aktuelle lover, forskrifter, faglige vurderinger og politiske
prioriteringer. Dokumentet skal gi informasjon om tjenestene, hva en kan forvente av
tjenestene og hva som forventes av mottakerne.
Overordnet målsetning for kommunens pleie- og omsorgstjenester er:
«Lesja kommune skal gi innbyggerne riktige og tilpassede pleie- og omsorgstjenester til rett
tid, slik at best mulig livskvalitet for den enkelte kan oppnås. Innbyggerne skal få bo i egne
hjem lengst mulig, og de skal ha trygghet for å få tilpasset bolig og tjenester når behov
oppstår. Tjenestene skal gis uavhengig av den enkeltes bosted, inntekter og ressurser, og gi
rom for brukermedvirkning, ha høy kvalitet, og være en integrert del av kommunens totale
tjenestetilbud.» (Kommuneplanens samfunnsdel- Lesja kommune 2007-2020)
Kommunen har ansvar for å utforme og organisere det lokale tjenestetilbudet i samsvar med
lokale forutsetninger og behov, samt aktuelle lover og forskrifter. De viktigste lover og
forskrifter er:
- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. (gir kommunen plikt til å yte
pleie- og omsorgstjenester).
- Lov om pasient- og brukerrettigheter (gir pasient og bruker rett til nødvendige helseog omsorgstjenester samt rett til medvirkning).
- Lov om helsepersonell mv. (skal bidra til sikkerhet for pasienter, forsvarlighet og
kvalitet i helse- og omsorgstjenesten).
- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (omhandler regler for saksbehandling
som skal sikre forsvarlig saksbehandling)
- Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
- Forskrift om internkontroll i helse- og sosialtjenesten.
- Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
- Forskrift for tildeling av langtidsopphold på sjukeheim, Lesja kommune, Oppland
- Folkehelseloven (styrker kommunens ansvar for forebygging og helsefremmende
arbeid).
Ikke alle helse-, pleie- og omsorgstjenestene som kommunen yter er hjemlet i lov, men er
tjenester som kommunen har valgt å tilby for å nå oppsatt målsetning.
Følgende tjenester ytes fra kommunens pleie- og omsorgstjeneste:
- Institusjonstjenester; korttids-, langtids- og avlastning.
- Hjemmesykepleie.
- Kreftsykepleie.
- Psykiatrisk sykepleie
- Praktisk bistand, hjemmehjelp ,vaktmester, boveiledning.
- Individuell plan
- Avlastning for bruker, der pårørende/omsorgsperson med særlig tyngende
omsorgsarbeid treng fri for å kunne fortsette i omsorgsarbeidet
- Brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
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Støttekontakt.
Tilrettelagte boliger og boliger for vanskeligstilte.
Korttidsleilighet (Eldres Senter).
Dagsenter (Lesja sjukeheim, Eldres Senter og Lesjaskog dagsenter).
Middagsombringing.
Trygghetsalarm.
Omsorgslønn.
Transporttjeneste for forflytningshemmede (fylkeskommunal ordning)
Ledsagerbevis.

Helsetjenester som Fysioterapi, ergoterapi og demenssykepleie vil også kunne tilbys
mottakere av pleie og omsorgstjenester. Tjenester som omfatter både veiledning,
forebygging og rehabilitering. Derfor er informasjon om disse tjenestene beskrevet i
dokumentet.
Kommunen har etter Helse- og omsorgstjenesteloven ansvar for å yte nødvendige helse- og
omsorgstjenester til alle som bor eller oppholder seg i kommunen. Dette omfatter alle
pasient- og brukergrupper; personer med fysiske og eller psykiske helseproblemer/ sykdom,
rus, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Loven gir ikke bruker rett til en bestemt
tjeneste. Det er opp til kommunen å vurdere hvilken hjelp som er nødvendig.
Brukerkontor/koordinerende enhet.
Brukerkontoret ligger 1. etasje på Lesja sjukeheim og består av sekretær,
kommunefysioterapeut, leder Lesja sjukeheim og leder hjemmebaserte tjenester.
Brukerkontoret skal gi informasjon om tjenestene samt veiledning/ hjelp i
søknadsprosessen. Koordinerende enhet har som hensikt å sikre koordinerte tjenester til de
som trenger det
Tildelingsnemnda for pleie- og omsorgstjenester.
Nemnda består av sjukeheimslege, leder Lesja sjukeheim og leder Hjemmebaserte tjenester.
Andre kan bli kalt inn etter behov, f.eks. fysioterapeut. Nemnda har møte hver tirsdag, og
gjør vedtak om alle pleie- og omsorgstjenester i Lesja kommune.
Alle søknader blir behandlet konfidensielt.

Søkeprosess og saksbehandling
Søknad.
Tildeling av helse- og omsorgstjenester skjer etter skriftlig søknad. I akutte tilfeller kan
tildeling skje etter muntlig henvendelse.
Kommunens søknadsskjema skal nyttes. Det kan hentes fra kommunens hjemmeside eller
det fås ved henvendelse til Brukerkontoret.
Søknaden skal være underskrevet av søker, evt. annen person med fullmakt fra søker.
Samtykke og personvern
Personopplysningsloven gir en rekke føringer på hvordan personopplysninger skal
behandles. Personopplysninger er informasjon eller vurderinger som direkte eller indirekte
knyttes til enkeltpersoner. Både forvaltningsloven, helsepersonelloven og pasient- og
brukerrettighetsloven stiller strenge krav til taushetsplikt, behandling og deling av sensitive
personopplysninger. For at helse- og omsorgstjenestene i kommunen skal kunne kartlegge
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behov for å tilby nødvendige og forsvarlige tjenester, er kommunen nødt til å innhente
nødvendige helseopplysninger om aktuell pasient bruker. Dette krever et informert
samtykke fra pasient /bruker. Eget samtykkeskjema skal signeres.
Saksbehandling.
Kommunen skal innhente nødvendige opplysninger for å avgjøre saken. Det vil, som
hovedregel, bli foretatt hjemmebesøk. Det er positivt om pårørende er til stede.
Tjenestetilbudet skal i størst mulig grad utformes i samarbeid med pasient/bruker.
Kommunen er pliktig til å nytte kartleggingsverktøyet IPLOS; et nasjonalt statistikkregister
som viser brukeren sine ressurser, behov og tjenestenivå. Etter innhenting av informasjon,
registrering i IPLOS og saken er utredet, fattes det et enkeltvedtak i Tildelingsnemnda for
pleie- og omsorgstjenester. Enkeltvedtaket skal beskrive hva tjenesten innebærer, og
begrunnelse for tildelingen. All tjenesteyting skal ta utgangspunkt i søkeren sine ressurser og
legge til rette for å opprettholde eller gjenvinne funksjonsnivå.
Saksbehandling følger IS-2442 veileder for saksbehandling for tjenester etter helse- og
omsorgstjenesteloven, Helsedirektoratet 2017

Klager på vedtak/tjenester i Lesja kommune
Alle enkeltvedtak kan påklages innen fristen som er oppgitt i vedtaket. Der blir det også
informert om mulighet for bistand i en evt. klageprosess.
Alle klager sendes skriftlig til postmottaket i Lesja kommune. Postmottaket sender videre til
rett instans i kommunen.
Adresse: Postmottak, Lesja kommune, postboks 53, 2671 Lesja eller
postmottak@lesja.kommune.no
Alle klager blir behandlet konfidensielt, og den som klager har rett til innsyn i
saksdokumentene. Klagen blir først behandlet der vedtaket ble fattet eller hos ansvarlige for
tjenesten i kommunen. Klager på vedtak går først tilbake til Tildelingsnemnda, som skal
behandle saken på nytt. Hvis vedtaket blir opprettholdt går den videre til kommunens klientog klageutvalg for helse- og omsorgstjenester.
Klient- og klageutvalget er endelig klageinstans for vedtak som ikke er fattet etter lov.
Vedtak som er fattet etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, og som ikke får
medhold i kommunens klagenemnd, går videre til Fylkesmannen i Oppland. Fylkesmannen er
siste avgjørende instans for kommunale klagesaker og kan opprettholde, oppheve eller
omgjøre vedtak fra kommunen.
Klage på utførelse av tjenesten, kvalitet eller helsepersonell skal gå til leder for aktuell
tjeneste.
Rett til å klage til Fylkesmannen
Kilde: fylkesmannen.no / Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester
Dersom du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og
omsorgstjenester (f.eks. avvisning fra øyeblikkelig hjelp) eller at kvaliteten på tjenestene er
uforsvarlig, har du mulighet til å klage til Fylkesmannen. Klagen kan også gjelde forhold som
utilstrekkelig eller gal informasjon, brudd på taushetsplikten eller dårlig kommunikasjon.
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Dersom Fylkesmannen får en klage fra pasient, pårørende eller annen interessent i saker
som gjelder kvaliteten på helsehjelpen, eller helsepersonells oppførsel, skal
saksbehandlingen skje etter reglene i bl.a. i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 7-4 og 7-4a.
Fylkesmannen foretrekker å ta i mot klager som brevpost. Dersom klagen inneholder
taushetsbelagt eller sensitiv informasjon, må klagen sendes med vanlig brev. Fylkesmannen
kan også motta klager per telefon, men anbefaler at det – om mulig - sendes inn en skriftlig
klage.
Fylkesmannen i Oppland har postadresse postboks 987, 2626 Lillehammer
Klagen må inneholde navn og helst fødselsnummer på pasienten. Den må også inneholde
informasjon om hvem klagen rettes mot. Hvis det er helsepersonell som påklages, bør de
navngis med fullt navn og stilling samt hvor de jobber. Det bør også være informasjon om
tidspunkt for hendelsen. Kontaktinformasjon, slik som telefonnummer og adresse til
klageren og pasienten bør også være med i klagen.

Rett til å henvende seg til pasient- og brukerombudet
Pasient- og brukerombudet kan i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8 ta
opp saker som gjelder forhold i den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale
helse- og omsorgstjenesten til behandling. Sakene kan tas opp på grunnlag av en muntlig
eller skriftlig henvendelse eller av eget tiltak.
Pasient- og brukerombudet i Hedmark/Oppland, Adresse: Storgata 8, 2815 Gjøvik
Telefon 61 13 29 44 –E-post: ho@pasientogbrukerombudet.no
Nettside: https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/hedmark-og-oppland
Enhver kan henvende seg til pasient- og brukerombudet og be om at en sak tas opp til
behandling. Den som henvender seg til pasient- og brukerombudet, har rett til å være
anonym.
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Helsetjenester i hjemmet – hjemmesykepleie.
Lovgrunnlag:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. §§ 3-1 og 3-2, pkt. 6a.
Målsetning:
Brukerne skal kunne få bo i egne hjem så lenge det er faglig forsvarlig, med nødvendig
helsehjelp.
Hvem kan få tjenesten:
Alle som bor eller oppholder seg i Lesja kommune, og som oppfyller vilkårene for å motta
nødvendig helsehjelp. Søker må ha nedsatt evne til å ivareta egen helse pga. sykdom,
nedsatt funksjonsevne eller andre årsaker.
Søknad:
Søknad om hjemmesykepleie sendes Tildelingsnemnda for pleie- og omsorgstjenester.
Søknaden vurderes etter kartlegging av hjelpebehovet til søker, og blir sett i sammenheng
med evt. andre i husstanden og brukers tilgang til privat hjelp. Det blir som hovedregel
foretatt hjemmebesøk for samtale. Hjemmesykepleie blir tildelt de som av fysiske og/ eller
psykiske årsaker ikke greier å ivareta eget liv og helse på en forsvarlig måte. Søker får
tilsendt skriftlig vedtak fra Tildelingsnemnda som beskriver hva som er innvilget/ evt. avslått.
Dersom vedtaket ikke samsvarer med det som er forventet, kan det påklages. Klagefrist og
veiledning om klagemåten beskrives i vedtaket.
Tjenesten omfatter:
- Nødvendig hjelp til personlig stell; stå opp/ legge seg, personlig hygiene.
- Dusj; inkl. hårvask og enkel negleklipp.
- Opplæring i bruk av bleier, urinkateter og stell av stomi.
- Nødvendig hjelp til å spise.
- Administrering av medisiner som er ordinert av lege.
- Sykepleieoppgaver etter fastsatte prosedyrer.
- Tilsyn/ telefonoppfølging i spesielle tilfeller.
- Hjelp til injeksjoner, enkle blodprøver og stell av sår kan i spesielle tilfeller innvilges, men
skal hovedsakelig skje hos lege.
- Opptrening, opplæring og vedlikehold av funksjoner.
- Omsorg ved livets slutt; pleie, smerte- og symptomlindrende behandling.
- Råd, veiledning og støttesamtaler
Tjenesten omfatter ikke:
- Følge til lege, korttidsopphold, sykehus, tannlege, frisør, osv.
- Transport i kommunal bil
- Akuttsituasjoner som trenger medisinsk, kirurgisk eller psykiatrisk behandling henvises
legevakt.

Hva forventes av tjenesten:
- Tildeling av tjenesten blir gjort med bakgrunn i kartlegging og individuell, faglig vurdering
av søker.
6

-

At utøver opptrer høflig og respektfullt.
Utøver har taushetsplikt.
At tjenesten utøves i samsvar med vedtakets innhold.
At utøver samhandler med bruker.
At bruker får beskjed snarest mulig om endringer i avtale.
Tjenesten skal organiseres på en slik måte at brukeren får færrest mulig personer å
forholde seg til.

Forventninger til bruker:
- At utøver blir høflig mottatt.
- At bruker utfører de oppgaver han/ hun greier selv.
- At det blir gitt beskjed når bruker ikke er hjemme som avtalt.
- Når bruker mottar tjenester i hjemmet, blir hjemmet utøvers arbeidsplass. Jfr.
bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.
- Bruker må godta installering av nødvendige hjelpemidler.
- Veien til boligen må være fremkommelig og trygg for bil hele året.
- Husdyr må ikke være til sjenanse.
- Det må ikke forekomme røyking i hjemmet når utøver er der.
- Bruker har ansvar for at nødvendig utstyr er tilgjengelig (f.eks. neglesaks, toalettsaker,
håndklær).
Egenbetaling:
Hjemmesykepleie er gratis.

Kreftsykepleie /kreftkoordinator
Kommunen har egen kreftsykepleier som koordinerer helsetjenesten til kreftsyke i
kommunen både i utredningsfase, behandlingsfase, rehabiliteringsfase og/eller med
lindrende behandling i livets avsluttende fase.
Kreftsykepleie er et tilbud til kreftpasienter og deres familier. Øvrig kreftbehandling, pleieog omsorg ytes av kommunens helse- og omsorgstjeneste.
Kreftsykepleier samarbeider med kommunens helse-, pleie og omsorgstjenester, samt
spesialisthelsetjenesten.
Lovgrunnlag:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. §§ 3-1 og 3-2, pkt. 6a. om tjenesten
ytes i hjemmet. Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a
Målsetning:
Sikre at kreftpasienter i Lesja kommune får tilpasset og forsvarlig helsehjelp innen
kreftomsorg. Dette innebærer helhetlig, koordinert og tverrfaglig tilbud til de kreftsyke og
deres familier.
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Hvem kan få tjenesten:
Pasienter med kreftdiagnose som bor eller oppholder seg i Lesja kommune, og som oppfyller
vilkårene for å motta nødvendig helsehjelp kan få tilbud om kreftsykepleie.
Tjenesten omfatter
• Veiledning, informasjon og støttesamtaler med pasient/pårørende.
• Kreftomsorg, behandling og sykepleietjenester, direkte og indirekte i samarbeid med
øvrig helsepersonell.
• Bistå i situasjoner der annet behandlende personell ikke har tilstrekkelig kompetanse.
• Kreftsykepleier bistår med faglig bistand til hjemmesykepleie og pårørende ved
hjemmedød
• Se for øvrig kapittel om hjemmesykepleie
Tjenesten omfatter ikke
• Tilgang på kreftsykepleier utenom oppgitt kontortid.(Sykepleieoppgaver innen
kreftomsorg skal utenom kontortid ivaretas av kommunens øvrige tjenesteapparat)
Kriterier for å få tjenesten
Tilbud om kreftsykepleie krever i utgangspunktet ikke søknad eller henvisning.
Pasient/pårørende kan ta direkte kontakt med kreftsykepleier.
Kreftpasienter i Lesja skal få informasjon om tilbudet fra fastlegen og via brukerkontoret/
tildelingsnemda eller Lesja sjukeheim.
Dersom tjenesten vurderes som en nødvendig helse- og omsorgstjeneste etter helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2 pkt.6a, er dette å anse som en hjemmesykepleietjeneste.
Da vil tjenesten kreve enkeltvedtak, og følger vanlig søknadsprosedyre for helsetjenester i
hjemmet. Kreftsykepleier vil være behjelpelig med søknad og vedtak fattes av
Tildelingsnemda.
Egenbetaling: Tjenesten er gratis

Psykisk helsearbeid/rus
Psykisk helsetjeneste er en tjeneste for voksne mennesker med rus – og / eller psykiske
vansker. I tjenesten er det en psykiatrisk sykepleier i 100%. Tjenesten er et lavterskeltilbud
innenfor fagområdet. Psykiatrisk sykepleier samarbeider med kommunens øvrige helse-,
pleie og omsorgstjenester, samt spesialisthelsetjenesten.
Lovgrunnlag
Helse og omsorgstjenesteloven § 3 og 4,Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a
Målsetning:
Målet er å gi hjelp til selvhjelp, slik at pasienter kan mestre sitt eget liv på tross av sine
helseplager. Dette inkluderer forebyggende, indirekte og direkte pasientarbeid.
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Hvem kan få tjenesten:
Pasienter med rusproblemer og/ellers psykiske lidelser som bor eller oppholder seg i Lesja
kommune, og som oppfyller vilkårene for å motta nødvendig helsehjelp kan få tilbud bistand
fra psykiatrisk sykepleier.
Tjenesten omfatter
• Psykisk helsehjelp, veiledning og oppfølging til mennesker med psykiske helseplager
og/eller rusproblemer.
• Psykisk helsehjelp til milde kortvarige problemer, kortvarige alvorlige problemer/lidelser
og langvarige mildere problem/lidelser, alvorlige langvarige problemer/lidelser.
• Bistand/oppfølging til mennesker i akutte kriser og traumer.
• Samarbeid om individuell plan og hjelp til henvisning til spesialisthelsetjenesten.
• Veiledning, opplæring og rådgivning av andre personer rundt pasienten.
• Bistå i situasjoner der annet behandlende personell ikke har tilstrekkelig kompetanse.
• Psykiatrisk sykepleier arrangerer en gang i året «kurs i mestring av depresjon» (KID kurs).
Kurset er på gruppenivå og er ett lavterskeltilbud. Kostnaden for kurset er kr 500,-.
(Kursavgiften dekker kursmateriell).
• Se for øvrig kapittel om hjemmesykepleie
Tjenesten omfatter ikke
• Tilgang på psykiatrisk sykepleier utenom oppgitt kontortid
• Alvorlige tilstander som krever behandling/oppfølging på legevakt og/eller i
spesialisthelsetjenesten
Kriterier for å få tjenesten
Tjenesten krever i utgangspunktet ikke søknad eller henvisning. Pasient/pårørende kan ta
direkte kontakt med psykiatrisk sykepleier. Aktuelle pasienter i Lesja skal få informasjon om
tilbudet fra fastlegen og via brukerkontoret/ tildelingsnemda eller Lesja sjukeheim.
Dersom tjenesten vurderes som en nødvendig helse- og omsorgstjeneste etter helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2 pkt.6a, er dette å anse som en hjemmesykepleietjeneste.
Da vil tjenesten kreve enkeltvedtak, og følger vanlig søknadsprosedyre for helsetjenester i
hjemmet. Psykiatrisk sykepleier vil være behjelpelig med søknad og vedtak fattes av
tildelingsnemda.
Egenbetaling: Tjenesten er gratis

Demenskontakt/demenssykepleie
Kommunen har egen demenskontakt som kan bistå med råd og veiledning i utredning av
sykdommen og tilrettelegging av tilbud.
Demenssykepleie er et tilbud til pasienter med demens og deres familier. Demenskontakten
samarbeider med kommunens helse-, pleie og omsorgstjenester, samt
spesialisthelsetjenesten.
Lovgrunnlag:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. §§ 3-1 og 3-2, pkt. 6a. Pasient- og
brukerrettighetsloven § 2-1a.
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Målsetning:
Sikre at pasienter i Lesja kommune får tilpasset og forsvarlig helsehjelp innen
demensomsorg. Dette innebærer helhetlig, koordinert og tverrfaglig tilbud til pasienter med
demens og deres familier.
Hvem kan få tjenesten:
Pasienter med demensdiagnose som bor eller oppholder seg i Lesja kommune, og som
oppfyller vilkårene for å motta nødvendig helsehjelp kan få tilbud om demenssykepleie.
Tjenesten omfatter
• Veiledning, informasjon og støttesamtaler med pasient/pårørende.
• Bistå i situasjoner der annet behandlende personell ikke har tilstrekkelig kompetanse.

Tjenesten omfatter ikke
• Tilgang på demenskontakt utenom oppgitt kontortid.(Sykepleieoppgaver innen
demensomsorg skal utenom kontortid ivaretas av kommunens øvrige
tjenesteapparat)
Kriterier for å få tjenesten
Tilbud om demenssykepleie krever i utgangspunktet ikke søknad eller henvisning.
Pasient/pårørende kan ta direkte kontakt med demenskontakten.
Pasienter med demens i Lesja skal få informasjon om tilbudet fra fastlegen og via
brukerkontoret/ tildelingsnemda eller Lesja sjukeheim.
Demenskontakten vil være behjelpelig med søknad og vedtak fattes av Tildelingsnemda.
Egenbetaling:
Tjenesten er gratis

Fysioterapitjenesten
Kommunalt fysioterapitilbud kan gis til kommunens innbyggere i alle aldersgrupper.
Kommunefysioterapeutene yter tjenester innen forebygging, habilitering /rehabilitering,
kurativ behandling og opptrening etter sykdom/skade.
Lovgrunnlag
Helse og omsorgstjenesteloven § 3 og 4, Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a og § 2-5
samt i Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.
Målsetning:
Fysioterapitjenesten skal bidra til at innbyggerne med helseplager og nedsatt funksjonsevne
får best mulig livskvalitet gjennom aktiv deltakelse i samfunnet. Tjenestens tilbud skal
forebygge/hindre utvikling av helseplager, lindre og redusere smerte og lidelse,
opprettholde eller bedre funksjonsevnen og legge til rette for mestring av egen situasjon i
skole, arbeid, hjem og fritid. Tilbud skal være målrettet og tidsavgrenset.
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Hvem kan få tjenesten:
Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Lesja kommune.
Personer med et reelt behov for tjenester og oppfølging fra fysioterapitjenesten. Dette betyr
at det må foreligge en indikasjon for fysioterapi og at behandlingen/tjenesten kun kan ytes
av godkjent/autorisert fysioterapeut.
Tjenesten omfatter
• Individuell og gruppebasert fysioterapibehandling/ habilitering/
rehabilitering/trening.
• Forebyggende og helsefremmende arbeid
• Veiledning/opplæring av pasienter, assistenter og personale rundt bruker.
• Bistand ved tilrettelegging av bolig og hjelpemiddelformidling
• Tjenesten tilbys primært i kommunens lokaler for fysioterapi på Lesja sjukeheim og
på Eldres senter på Lesjaskog, i tillegg til i institusjon, barnehage og skole. I spesielle
tilfeller ytes hjemmebehandling.
Tjenesten omfatter ikke
• Privat fysioterapitjeneste
Kriterier for å få tjenesten
Personer med behov for fysioterapi kan ta direkte kontakt med fysioterapitjenesten for en
vurdering og behandling. Dersom tjenesten vurderes som en nødvendig helse- og
omsorgstjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 pkt.6a, er dette å anse som en
nødvendig helsetjeneste i hjemmet. Da vil tjenesten kreve søknad og enkeltvedtak.
Fysioterapeuten vil være behjelpelig med søknad og vedtak fattes av tildelingsnemda for
pleie- og omsorgstjenester.
Egenbetaling:
• Tjenesten er gratis for barn under 16 år og for pasienter med godkjent yrkesskade.
For beboere på institusjon/sykehjem er også tjenesten gratis.
• Utover dette betales gjeldende egenandel (justeres årlig) av pasienter som benytter
både individuelle og gruppebaserte fysioterapitjenester.

Ergoterapitjeneste
Kommunen har 30 % fast ergoterapistilling. Kommunens ergoterapeut samarbeider tett med
fysioterapeutene, dvs at kommunens fysioterapeuter kan bistå med hjelpemiddelformidling
og tilrettelegging på dager da ergoterapeuten ikke er tilstede. Kommunes hjelpemiddellager
er lokalisert på Lesja sjukeheim. Brukerkontoret kan kontaktes for informasjon og ved behov
for hjelpemidler.
Lovgrunnlag
Tjenesten er lovpålagt fra 2020 der kommunen plikter til å ha tilgang på ergoterapeut.
Tjenesten hjemles i Helse og omsorgstjenesteloven § 3 og 4, Pasient- og
brukerrettighetsloven § 2-1a og § 2-5 samt i Forskrift om habilitering og rehabilitering,
individuell plan og koordinator.
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Målsetning:
Tjenesten skal bidra til at innbyggerne med nedsatt funksjonsevne får best mulig livskvalitet
gjennom aktiv deltakelse i samfunnet. Tjenestens tilbud skal legge til rette for Innbyggerne
skal få bo i egne hjem lengst mulig, samt mestring av egen situasjon i skole, arbeid, hjem og
fritid.
Hvem kan få tjenesten:
Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Lesja kommune.
Personer med tidsbegrenset eller permanent nedsatt funksjonsevne/funksjonssvikt med
reelt behov tilrettelegging og tilpassede hjelpemidler.
Tjenesten omfatter
• Individuell vurdering, veiledning og oppfølging.
• Trening i daglige aktiviteter/gjøremål
• Veiledning/opplæring av pasienter, assistenter og personale rundt bruker.
• Bistand ved tilrettelegging av bolig og hjelpemiddelformidling
• Tjenesten kan ytes både i hjem, institusjon, barnehage og skole i tillegg til hos
fysioterapeut/ergoterapeut.
• Hverdagsrehabilitering
• Forebyggende hjemmebesøk
Tjenesten omfatter ikke
• Privat ergoterapitjeneste
Kriterier for å få tjenesten
Tjenesten krever ikke henvisning fra lege. Pas/bruker kan selv ta kontakt med
brukerkontoret ved behov for hjelpemidler. Ergoterapitjenester inngår som regel i et
habiliterings /rehabiliteringsforløp og vil da formidles via koordinerende enhet
/brukerkontor. Dersom tjenesten vurderes som en nødvendig helse- og omsorgstjeneste
etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 pkt.6a, er dette å anse som en nødvendig
helsetjeneste i hjemmet. Da vil tjenesten kreve enkeltvedtak. Brukerkontoret vil være
behjelpelig med søknad og vedtak fattes av tildelingsnemda.
Egenbetaling: Tjenesten er gratis, men egenandel for utlån av hjelpemidler innføres fra
2019. Informasjon om priser vil bli tilgjengelig på kommunens nettside.

Hverdagsrehabilitering
Hverdagsrehabilitering er tidsbegrenset rehabilitering, hvor intensiv opptrening i
hverdagslivets gjøremål skjer i eget hjem.
Lovgrunnlag:
Hverdagsrehabilitering innvilges ikke etter lov.
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Målsetning:
Hverdagsrehabilitering skal bidra til at innbyggerne kan være aktive og selvstendige lengst
mulig i eget hjem.
Hvem kan få tjenesten:
Voksne personer som har opplevd et funksjonstap som har ført til problemer i daglige
gjøremål, og har overskudd, motivasjon og evne til å trene seg opp til å fungere mest mulig
som før.
Søknad:
Søknad sendes Tildelingsnemnda for pleie- og omsorgstjenester, og vurderes etter
kartlegging. Søker får skriftlig vedtak som beskriver tjenesten som er innvilget/ evt. Ikke
innvilget. Dersom vedtaket ikke samsvarer med det som er forventet, kan det påklages.
Klagemåte og veiledning er beskrevet i vedtaket.
Tjenesten omfatter:
-

-

Systematisk kartlegging ved fysio- og/ eller ergoterapeut.
Lage plan utfra egne målsetninger med utgangspunkt i «Hva er viktig for deg?»
Tett oppfølging i inntil 4 uker med intensiv trening hjemme 3-5 dager pr. uke, inntil
60 minutter pr. gang mandag – fredag. Trenere er fysioterapeut, ergoterapeut og
ansatte fra hjemmebaserte tjenester.
Evaluering underveis.

Tjenesten omfatter ikke:
-

Spesifikk terapeutisk behandling som fysioterapi.
Medisinsk behandling.

Forventninger til tjenesten:
- At tjenesten utøves i samsvar med vedtakets innhold.
- At trener samhandler med bruker, og opptrer høflig og respektfullt.
- At trener møter til avtalt tid.
- At det gis beskjed tidligst mulig hvis det blir endringer i avtalen.
Forventninger til bruker:
-

At trener blir høflig mottatt.
At bruker kan sette egne mål.
At bruker har opptreningspotensiale.
At bruker viser motivasjon og stor egeninnsats i trening.
At trening kan foregå hjemme til avtalt tid.
At bruker forstår instrukser, og kan følge oppsatt plan.
13

-

Husdyr må ikke være til sjenanse, og røyking må ikke forekomme når trener er
tilstede.
Veien til boligen må være fremkommelig og trygg for bil.

Egenbetaling:
Tjenesten er gratis.

Individuell plan (IP)
Lovgrunnlag:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 7-1
Lov om pasient og brukerrettigheter § 2-5
Målsetting:
Individuell plan skal sikre et helhetlig tilbud med sammenheng mellom ulike tjenester og
aktører, på tvers av fag og sektorer.
Hvem kan få tjenesten/kriterier:
Pasienter og brukere som oppfyller vilkårene om å ha behov for langvarige og koordinerte
tjenester, har rett til å få utarbeide en individuell plan (IP) Pasient/bruker kan henvende seg
til kommunen og be om IP. Kommunen har også en plikt til på eget initiativ vurdere om en
pasient/bruker har rett på individuell plan.

-

Tjenesten omfatter:
Utarbeidelse av en Individuell plan
Koordinator
Oppfølging av planen
Tjenesten omfatter ikke
Avgjørelse om individuell plan og koordinator gir ingen selvstendig rett til tjenester og
regnes ikke som enkeltvedtak. Søknad om tjenester gjøres separat.

-

-

Hva forventes av tjenesten:
Sørge for samarbeid om et helhetlig tilbud
Sørge for medvirkning
Ved utforming av plan
I valg av koordinator
Utnevne koordinator
Oppfølging av planen
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-

Forventninger til bruker:
Bidra aktivt til å utforme IP og egne mål
Være en aktiv deltaker i utforming og «drift» av sin egen individuelle plan
Søknad:
Et krav om individuell plan kan fremmes både skriftlig og muntlig til brukerkontor/
koordinerende enhet. Dersom kommunen avslår krav om IP, kan avgjørelsen påklages til
Fylkesmannen etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Dette må gjøres skriftlig.
Egenbetaling: tjenesten er gratis

Hjemmehjelp - praktisk bistand – daglige gjøremål
Lovgrunnlag:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. §§ 3-1 og 3-2, pkt. 6b.
Målsetning:
Brukerne skal kunne få bo i egne hjem så lenge det er faglig forsvarlig, med nødvendig
praktisk bistand til daglige gjøremål.
Hvem kan få tjenesten:
Innbyggere i Lesja kommune som er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.
Søker må ha behov for bistand til å ivareta dagliglivets gjøremål som følge av sykdom,
nedsatt funksjonsevne eller andre årsaker.
Søknad:
Søknad sendes Tildelingsnemnda for pleie og omsorgstjenester. Søknaden vurderes etter
kartlegging av hjelpebehovet til søker, og blir sett i sammenheng med evt. andre i
husstanden og brukers tilgang til privat hjelp. Det blir som regel foretatt hjemmebesøk for
kartleggingssamtale. Søker får skriftlig enkeltvedtak fra Tildelingsnemnda som beskriver
hvilken hjelp som er innvilget/ evt. ikke innvilget. Dersom vedtaket ikke samsvarer med det
som er forventet, kan det påklages. Klagefrist og veiledning om klagemåten er beskrevet i
vedtaket.
Tjenesten omfatter:
- Renhold av bruksrom; støvtørking, gulvvask og støvsuging.
- Hjelp til oppvask av kjøkkenutstyr.
- Skifting av sengetøy.
- Vask av brukers privattøy*.
- Hente inn ved (små mengder) dersom den er lett tilgjengelig.
- I spesielle tilfeller kan hjelp til ærender, varebestillinger, osv. innvilges. (Gjelder
primært beboere på Eldres Senter, Lesjatun og Skoglund.)
Tjenesten omfatter ikke:
- Husvask, vindusvask, skapvask og skifting av gardiner.
- Ut med tunge tepper, pussing av sølvtøy og kobber.
- Renhold av rom som ikke er i daglig bruk.
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-

Husarbeid ifm. andre familiemedlemmer og gjester (renhold, oppvask, måltider,
tøyvask, osv.).
Baking og sylting.
Hjelp til husdyrhold.
Hagearbeid.
Snørydding.
Følge til lege, sykehus, tannlege, frisør, osv.
Lapping av tøy.

Hva kan forventes av tjenesten:
- Tildeling av tjenesten blir gjort med bakgrunn i kartlegging og individuell, faglig
vurdering av søker.
- Tjenesten utøves i samsvar med vedtakets innhold.
- Hjemmehjelpen møter til avtalt tid.
- Hjemmehjelpen har taushetsplikt.
- Hjemmehjelpen opptrer høflig og respektfullt.
- Hjemmehjelpen vil samhandle med bruker.
- Tjenesten organiseres slik at det blir færrest mulig tjenesteutøvere pr. bruker.
- Det blir gitt beskjed i rimelig tid hvis det blir endringer i avtalen. Ved sykdom kan det
gis beskjed samme dag.
- Hvis hjemmehjelpsdagen faller på en helligdag, kan det i spesielle tilfeller vurderes
annen dag som erstatning.
Forventninger til bruker:
- Hjemmehjelpen blir høflig mottatt.
- Bruker utfører det han/ hun greier selv.
- Bruker skal være til stede når tjenesten utøves.
- Når bruker mottar tjenester i hjemmet, blir hjemmet tjenesteutøvers arbeidsplass.
Jfr. bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.
- Bruker må sørge for nødvendig utstyr til utføring av hjemmehjelpsarbeide; f.eks.
støvsuger, bøtte, vaskekluter og vaskemiddel.
- Veien til boligen må være fremkommelig og trygg for bil hele året.
- Husdyr må ikke være til sjenanse for hjemmehjelpen.
- Røyking må ikke forekomme når hjemmehjelpen er i hjemmet.
Egenbetaling:
Hjemmehjelp koster kr. 75 pr. time. De med inntekt under 2G (grunnbeløpet i Folketrygden),
har betalingstak på kr. 205 pr. måned. Inntekt 2-3G har betalingstak pr. måned på kr. 615,
3-4G kr. 1.122, 4-5G kr. 1.672 og over 5G kr. 2.228 (fra 01.01.19).
*Beboere på Lesjatun og Eldres senter betaler et tillegg på kr.40.- pr. vaskemaskin for vask
av privat tøy. Gjelder beboere som benytter felles vaskeri på Lesjatun og Eldres senter.
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Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – praktisk bistand.
Lovgrunnlag:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm, §§ 3-1 og 3-8.
Målsetning:
Brukere skal ha mulighet for aktivitet og selvstendig liv til tross for store
funksjonshemminger, og skal kunne bo i egen bolig lengst mulig.
Hvem kan få tjenesten:
Innbyggere i Lesja kommune med store funksjonshemminger (fysisk/ psykisk) og som er
vurdert til å ha behov for andre tjenester som f.eks. hjemmesykepleie og hjemmehjelp.
Det forutsettes at søkers bistandsbehov er av en slik art at det er mer hensiktsmessig å
organisere tjenesten som BPA enn ved tradisjonelle tjenester.
Tjenesten kan innvilges som tillegg til andre tjenester som f.eks. hjemmesykepleie.
Bruker eller dennes representant, skal være arbeidsleder for hjelperne. Tjenesten krever at
bruker har egeninnsikt og ressurser til et aktivt liv i og utenfor boligen.
Søknad:
Søknad sendes Tildelingsnemnda for pleie- og omsorgstjenester.
Søknaden vurderes etter individuell kartlegging, og blir vurdert i sammenheng med andre
tjenester. Søker får skriftlig enkeltvedtak. Dersom vedtaket ikke samsvarer med det som er
forventet, kan det påklages. Klagefrist og veiledning om klagemåten er beskrevet i vedtaket.
Egenbetaling:
Tjenesten er gratis.

Avlastning
Avlastning for bruker, der pårørende/omsorgsperson har særlig tyngende omsorgsarbeid.
Lovgrunnlag:
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6, pkt. 2.
Målsetning:
Hindre overbelastning hos omsorgsyter og gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie, samt
mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.
Hvem kan få tjenesten:
Avlastning er et tilbud til personer og familier i Lesja kommune med særlig tyngende
omsorgsarbeid.
Søknad:
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Søknad sendes Tildelingsnemnda for pleie- og omsorgstjenester. Søknaden vurderes etter
individuell kartlegging. Følgende kriterier vektlegges:
- Om pårørende arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid.
- Om omsorgsarbeid er særlig fysisk eller psykisk belastende.
- Om omsorgsarbeid innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen.
- Omsorgen som ytes må være nødvendige helse- og omsorgstjenester.
Tjenesten omfatter:
- Opplæring og veiledning.
- Omsorgsstønad.
- Avlastningstiltak i eget hjem
- Avlastningstiltak i tilrettelagt bolig.
- Avlastningstiltak i institusjon.
Egenbetaling:
Tjenesten er gratis.

Opplæring daglige gjøremål – boveiledning – praktisk bistand.
Lovgrunnlag:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. §§ 3-1 og 3-2, pkt. 6b.
Målsetning:
Brukerne skal bli mest mulig selvstendig i dagliglivet ved individuell praktisk opplæring.
Hvem kan få tjenesten:
Innbyggere i Lesja kommune som har behov for bistand til å trene i dagliglivets gjøremål som
følge av sykdom, funksjonsnedsettelse eller andre årsaker.
Søknad:
Søknad sendes Tildelingsnemnda for pleie- og omsorgstjenester.
Søknaden vurderes individuelt etter kartlegging av søkers mestring og mulighet til å ivareta
dagliglivets gjøremål. Potensiale for læring og forventet resultat blir vurdert (boevne).
Søker får skriftlig enkeltvedtak. Dersom vedtaket ikke samsvarer med det som er forventet,
kan det påklages. Klagefrist og veiledning om klagemåten beskrives i vedtaket.
Tjenesten omfatter:
Systematisk tilrettelegging og opplæring i f.eks. husarbeid, matstell, personlig hygiene og
sosiale aktiviteter.
Egenbetaling:
Tjenesten er gratis.
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Vaktmestertjeneste – praktisk bistand.
Lovgrunnlag:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. §§ 3-1 og 3-2, pkt. 6b.
Målsetning:
Brukerne skal kunne få bo i egne hjem så lenge det er faglig forsvarlig, med nødvendig
praktisk bistand til daglige gjøremål.
Hvem kan få tjenesten:
Innbyggere i Lesja kommune som er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.
Søker må ha behov for bistand til dagliglivets gjøremål som følge av sykdom, nedsatt
funksjonsevne eller andre årsaker.
Søknad:
Søknaden vurderes etter individuell kartlegging av hjelpebehovet til søker, og blir sett i
sammenheng med evt. andre i husstanden og søkers tilgang til privat hjelp. Det blir som
regel foretatt hjemmebesøk for samtale. Søker får skriftlig enkeltvedtak fra
Tildelingsnemnda som beskriver hvilken hjelp som er innvilget/ evt. ikke innvilget.
Dersom vedtaket ikke samsvarer med det som er forventet, kan det påklages. Klagefrist og
veiledning om klagemåten er beskrevet i vedtaket.
Tjenesten omfatter:
- Nødvendig innbæring av ved.
- Nødvendig snømåking og klipping av gress ved inngang til boligen.
Tjenesten omfatter ikke:
- Plenklipping.
- Kapping og kløyving av ved.
- Hagearbeid.
- Vedlikehold av hus.
- Hjelp til husdyrhold.
Hva forventes av tjenesten:
- Tildeling av tjenesten blir gjort med bakgrunn i kartlegging og individuell, faglig
vurdering av søker.
- Tjenesten utøves i samsvar med vedtakets innhold.
- Vaktmester møter til avtalt tid.
- Vaktmester har taushetsplikt.
- Vaktmester opptrer høflig og respektfullt.
- Tilbudet kan reduseres når bruker har besøk.
Forventninger til bruker:
- Vaktmester blir høflig mottatt.
- Bruker skal være tilstede når tjenesten utøves.
- Bruker utfører det han/hun greier selv.
- Bruker må sørge for nødvendig utstyr for å utøve tjenesten, f.eks. spade og
gressklipper.
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-

Veien til boligen må være fremkommelig og trygg for bil.

Egenbetaling:
Tjenesten koster f.t. kr. 75 pr. time. De med inntekt under 2G (grunnbeløpet i Folketrygden),
har betalingstak på kr. 205 pr. måned. Inntekt 2-3 G har betalingstak på kr. 615 pr. måned,
3-4 G kr. 1.122 pr. måned, 4-5 G 1.672 og over 5G kr. 2.228 pr. måned (fra 01.01.19).

Lesjaskog dagsenter påtar seg enkle oppdrag mot et lite honorar. Eksempel enkelt
vedlikeholdsarbeid, gressklipping mm. Ta kontakt med dagsenteret på tel.61 24 30 63

Opphold i korttidsleilighet, Eldres Senter.
Lovgrunnlag:
Tjenesten er ikke lovpålagt.
Målsetning:
Sette brukeren i stand til å komme tilbake til egen bolig/omsorgsbolig
Hvem kan få tjenesten:
Innbyggere i Lesja kommune som midlertidig har behov for en stimulerende og trygg bolig.
F.eks. som overgang fra sjukeheimen og hjem eller fra sykehus og hjem, evt. til trening i
dagliglivets aktiviteter.
Søknad:
Søknad om tjenesten sendes Tildelingsnemnda for pleie- og omsorgstjenester. Søknaden
vurderes etter individuell kartlegging, og ses i sammenheng med andre tjenester. Behov for
trygghet vektlegges, og tjenesten kan nyttes som forebyggende tiltak. Søker får skriftlig
enkeltvedtak. Dersom vedtaket ikke samsvarer med det som er forventet, kan det påklages.
Klagefrist og veiledning om klagemåten beskrives i vedtaket.
Tjenesten omfatter:
- Møblert leilighet med tilgang til fellesenhet (sengetøy og håndklær).
- Alle måltider.
- Aktiviteter med aktivitør.
- Hjemmesykepleie etter behov.
- Hjemmehjelp etter behov.
Tjenesten omfatter ikke:
- Medisiner.
- Fast legetilsyn.
Egenbetaling:
Opphold i korttidsleilighet koster kr. 275 pr. døgn (2019).
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Trygde- og omsorgsboliger.
Lesja kommune har 19 omsorgsboliger på Lesjatun, 11 omsorgsboliger på Eldres senter, 1
trygdebolig og 2 boliger for vanskeligstilte i Lesjagården. Kommunen har i tillegg 5+3
omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede på Skoglund og Bekkefaret.
Lovgrunnlag:
Tilbud om trygde- og omsorgsbolig er ikke lovpålagt, men i Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester mm. § 3-7 står det om boliger til vanskeligstilte. «Kommunen skal
medvirke til å skaffe boliger til personer som selv ikke kan ivareta sine interesser på
boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpevernetiltak for dem
som trenger det pga. alder, funksjonshemming eller av andre årsaker.»
Boliger som tildeles av Tildelingsnemnda er i hovedsak tilrettelagt for personer med et visst
hjelpebehov i daglige aktiviteter pga fysiske og/ eller psykiske årsaker.
Målsetning:
Beboerne skal kunne mestre å bo i egen bolig lengst mulig.
Kriterier for tildeling av trygde- og omsorgsbolig:
- Det må foreligge skriftlig søknad.
- Søker har behov for trygt bomiljø.
- Søker har behov for tilrettelagt bolig ift. funksjonshemming slik at han/ hun kan
opprettholde evnen til selvhjelp, og dermed trenge mindre hjelp til daglige gjøremål.
- Søker har et omsorgsbehov, og spesielt behov for nærhet til tjenestetilbudet.
- Søker må være hjemmehørende i Lesja.
Søknad:
Søknad sendes Tildelingsnemnda for pleie- og omsorgstjenester når behov oppstår.
Søknaden blir vurdert ved ledige leiligheter.
Husleie (pr. måned i 2016), indeksreguleres årlig etter konsumprisindeks
Lesjatun og Eldres Senter: kr. 4.291
- Lesjatun (Kvithuset): kr. 4.824, 4.471, 4.955 og 5.554
- Skoglund/ Bekkefaret: kr. 4.694
- Lesjagården: kr. 4.661
- Boliger for vanskeligstilte: kr. 6.500
Bostøtte kan søkes.
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Støttekontakt
Lovgrunnlag:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm, §§ 3-1 og 3-2, pkt. 6b.
Målsetning:
Gi brukerne en meningsfull og aktiv fritid.
Hvem kan få tjenesten:
Innbyggere i Lesja kommune som har fysiske og/ eller psykiske funksjonshemminger som
vanskeliggjør sosiale aktiviteter.
Støttekontakter skal bidra til at brukere kan være delaktige i forskjellige aktiviteter som kan
bidra til sosial inkludering. Hjelpebehov som kan dekkes av nære familiemedlemmer, gir ikke
rett til tjenesten.
Søknad:
Søknad om støttekontakt sendes Tildelingsnemnda for pleie- og omsorgstjenester.
Søknaden vurderes etter individuell kartlegging og ses i sammenheng med andre tjenester.
Søker får skriftlig enkeltvedtak. Dersom vedtaket ikke samsvarer med det som er forventet,
kan det påklages. Klagefrist og veiledning om klagemåten beskrives i vedtaket.
Egenbetaling:
Tjenesten er gratis, men bruker må dekke utgifter til f.eks. transport.

Dagsenter – aktivitetstilbud.
Lovgrunnlag:
Tjenesten er ikke lovpålagt.
Målsetning:
Dagsenter skal bidra til å hindre isolasjon, gi økt livskvalitet og en meningsfull hverdag for
brukerne, samt gi avlastning for pårørende.
Hvem kan få tjenesten:
Alle som bor i Lesja kommune og som pga. fysisk, psykisk eller sosiale årsaker, har problemer
med å ivareta sitt behov for sosial deltagelse/ aktiviteter. Tjenesten kan nyttes som
forebyggende tiltak og som avlastning.
Søknad:
Søknad sendes Tildelingsnemnda for pleie- og omsorgstjenester. Vedtak gjøres etter
individuell vurdering. Søker får skriftlig enkeltvedtak. Dersom vedtaket ikke samsvarer med
det som er forventet, kan det påklages. Klagefrist og veiledning om klagemåten beskrives i
vedtaket.
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Tjenesten omfatter:
Aktiviteter med aktivitør 2 ganger pr. uke (tirsdager og torsdager) på Lesja sjukeheim
og Eldres Senter. Ved spesielle behov kan flere dager innvilges.
Transport med drosje.
Servering av måltider.
Egenbetaling:
Dagsenter koster kr. 85 pr. dag (2018).
Drosje koster kr. 100 pr. dag (2018).

Trygghetsalarm.
Lovgrunnlag:
Leie av trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste.
Målsetning:
Trygghetsalarm skal bidra til økt trygghet i hjemmet og forebygge behov for andre tjenester.
Hvem kan få tjenesten:
Innbyggere i kommunen som føler utrygghet ved å bo alene, og har behov for å tilkalle hjelp
i akutte situasjoner.
Tjenesten omfatter:
Tjenesten omfatter leie av alarm. Alarmsentralen er på NGLMS på Otta. Sentralen
videreformidler alarmer etter den enkelte bruker sin liste for utrykning.
Søknad:
Søknad sendes Tildelingsnemnda for pleie- og omsorgstjenester. Vedtak gjøres etter
individuell vurdering. Søker får skriftlig enkeltvedtak. Dersom vedtaket ikke samsvarer med
det som er forventet, kan det påklages. Klagefrist og veiledning om klagemåten beskrives i
vedtaket.
Kriterier for tildeling:
- Må forstå bruk av alarm.
- Føle stor grad av utrygghet.
- Ha redusert bevegelighet, stor fare for fallulykker.
- Greier ikke å nytte andre måter å tilkalle hjelp på. Eks. mobiltelefon.
Hva forventes av tjenesten:
- Opplæring i bruk av alarm.
- At det oppnås kontakt med alarmsentralen og at de videreformidler aktuelt behov
for hjelp.
- Vanlig vedlikehold og reparasjon av alarmen som ikke er forårsaket av bruker.
Hva forventes av bruker:
- Alarmen nyttes i akutte situasjoner.
- Alarmen må bæres av bruker hele døgnet.
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Alarmen må behandles forsvarlig.
Har avtale med de som står på liste for utrykning ang. nøkkel.
Tester alarmen regelmessig.
Gir beskjed hvis den ikke virker.

Egenbetaling:
Leie av trygghetsalarm koster kr. 200 pr. måned (2019).

Ledsagerbevis.
Lovgrunnlag:
Ledsagerbevis er ikke en lovpålagt tjeneste.
Målsetning:
Hindre isolasjon og gi økt livskvalitet for funksjonshemmede (fysisk/ psykisk).
Hvem kan få tjenesten:
Innbyggere i Lesja kommune som har en varig funksjonshemming (fysisk/ psykisk), og som
har behov for følge til ulike aktiviteter som f.eks. kino, buss og konserter.
Søknad:
Søknad om tjenesten sendes Tildelingsnemnda for pleie- og omsorgstjenester. Søknaden
vurderes etter individuell kartlegging. Søker får skriftlig enkeltvedtak. Ved innvilget tjeneste
utstedes bevis.
Tjenesten omfatter:
Ledsagerbeviset blir utstedt til den funksjonshemmede som har behov for følge, og beviset
gir personen som følger fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangementer og
til visse transportmiddel.
Egenbetaling:
Det er ingen egenbetaling.

Middagsombringing.
Lovgrunnlag:
Middagsombringing er ikke en lovpålagt tjeneste.
Målsetning:
Opprettholde god ernæring for innbyggere som ikke greier å ivareta dette på en
tilfredsstillende måte, samt forebygge feilernæring og sykdom.
Hvem kan få tjenesten:
Alle som bor eller oppholder seg i kommunen over tid, og som ikke kan ivareta sitt
ernæringsbehov.
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Søknad:
Søknad sendes Tildelingsnemnda for pleie- og omsorgstjenester. Søknaden blir vurdert ut fra
et ernæringsmessig perspektiv, og kan nyttes som et forebyggende tiltak.
Søker får tilsendt skriftlig enkeltvedtak. Dersom vedtaket ikke samsvarer med det som er
forventet, kan det påklages. Klagefrist og veiledning i klagemåten beskrives i vedtaket.

Tjenesten omfatter:
- Varm middag fra Lesja sjukeheim leveres på døra av frivillige hjelpere mandag,
onsdag og fredag.
- Kan få levert kalde porsjoner i tillegg slik at det totalt kan bli 7 pr. uke.
- Kan velge hvor mange dager/ porsjoner en ønsker pr. uke.
- Middag består av hovedrett og dessert eller suppe.
- Kan få diett ved spesielle behov.
Tjenesten omfatter ikke:
- Servering av middagen.
- Oppvarming av kald middag (hvis en har behov for det, må en søke om praktisk
bistand i tillegg).
- Det er ikke utkjøring på helligdager.
Forventninger til tjenestemottager:
- Være til stede ved levering.
- Gir beskjed hvis en er borte.
- Husdyr må ikke være til sjenanse.
- Veien til boligen må være godt fremkommelig og trygg for bil hele året.
Hva kan forventes av tjenesten:
- At maten leveres varm.
- At maten leveres til avtalt tid.
- At det gis beskjed hvis endringer.
Egenbetaling:
Middagsombringing koster kr. 90 pr porsjon (2019).
Kjøp av middag på Lesjatun og Eldres senter koster kr. 80 pr. porsjon(2019)

Omsorgslønn.
Lovgrunnlag:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. §§ 3-1 og 3-6.
Målsetning:
Pårørende eller andre som har ekstra tyngende omsorgsoppgaver skal føle at de blir verdsatt
for sitt omsorgsarbeid.
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Hvem kan få tjenesten:
Pårørende eller andre som yter omsorg som vanskelig kan dekkes av det offentlige, eller at
det er lite hensiktsmessig at det ytes fra det offentlige. Tjenesten skal gis i hjemmet.
Søknad:
Søknad sendes Tildelingsnemnda for pleie- og omsorgstjenester.
Søknaden vurderes etter individuell kartlegging, og ses i sammenheng med andre tjenester.
Søker får skriftlig enkeltvedtak som beskriver omfanget av godtgjørelsen. Dersom vedtaket
ikke samsvarer med det som er forventet, kan det påklages. Klagefrist og veiledning om
klagemåten beskrives i vedtaket.
Generelt
Omsorgslønn er en kommunal betaling for omsorgsarbeid som ytes i hjemmet. Omsorgen
skal omfatte nødvendige oppgaver og være særlig tyngende, samt at det skal være av varig
art. Inntektstap er ikke vilkår for omsorgslønn.

Helsetjenester i institusjon, akuttopphold
Akuttopphold på Lesja sjukeheim er opphold der legevakt/fastlege vurderer pasienten til
straks å ha behov for døgnkontinuerlig tilsyn, men ikke trenger innleggelse på sykehus eller
øyeblikkelig hjelp seng NGLMS (Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter)
Må ikke forveksles med øyeblikkelig hjelp seng (KAD), som for Lesja er på NGLMS.
Lovgrunnlag:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. § 3-1 og 3-2, pkt 6c.
Målsetting:
Pasienten skal få nødvendig behandling.
Hvem kan få tjenesten:
Alle som bor eller oppholder seg i Lesja kommune, og som oppfyller vilkårene for å motta
nødvendig helsehjelp.
Pasienter som av lege/legevakt vurderes å ha behov for mer tilsyn og bistand enn det er
mulig å få til i pasientens hjem, men det vurderes ikke å være nødvendig med
sykehusinnleggelse eller NGLMS.
Innen 3 dager skal det vurderes hvilke tjenester/opphold pasienten har behov for videre. Når
innleggelsen gjøres i samråd med Tildelingsnemnda for pleie- og omsorgstjenester sine
medlemmer regnes hele oppholdet som korttidsopphold.
Tjenesten omfatter:
- Opphold i enkeltrom.
- Nødvendig hjelp til alle personlige gjøremål. Motivering til selvhjelp.
- 3 hovedmåltider pr dag. Samt kaffe, kaker og frukt.
- Medisiner og nødvendig medisinsk forbruksmateriell.
- Nødvendig fysioterapi.
- Legetilsyn.
- Vask av privat tøy.
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Tjenesten omfatter ikke:
- Reise til og fra akuttoppholdet
Hva kan forventes av tjenesten:
- At personalet på sjukeheimen opptrer høflig og respektfullt.
- Personalet har taushetsplikt.
- At personalet samhandler med pasient og pårørende.
Forventninger til pasienten:
- At pasienten utfører de oppgaver han/hun kan klare selv.
- Respekt for at personalet ikke hjelper pasienten på områder han/hun kan klare seg selv.
- At pasienten og familien bidrar til et trivelig miljø for andre pasienter og personalet.
Egenbetaling:
Akuttopphold er gratis fram til Tildelingsnemda gjør vedtak om korttidsopphold.

Helsetjenester i institusjon, avlastningsopphold
Avlastningsopphold er tidsavgrenset opphold der formålet er å gi avlastning for den som yter
tyngende omsorg i hjemmet.
Lovgrunnlag:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. § 3-1 og 3-2, pkt 6d.
Målsetting:
Å gi den som har tyngende omsorgsoppgaver avlastning.
Hvem kan få tjenesten:
Alle som bor eller oppholder seg i Lesja kommune, og som oppfyller vilkårene for å motta
nødvendig helsehjelp. Søker må ha særlig tyngende omsorgsoppgaver i heimen.
Søknad:
Søknad om avlastningsopphold på Lesja sjukeheim sendes Tildelingsnemnda for pleie- og
omsorgstjenester.
Søknaden vurderes etter kartlegging av omsorgsyter sitt behov og den omsorgstrengende
sitt behov. Det blir som hovedregel foretatt hjemmebesøk for kartleggingssamtale og
vurdering av behov.
Søker får tilsendt skriftlig enkeltvedtak fra Tildelingsnemnda med begrunnelse for tildeling
eller avslag, evt tidsrom og målsetting for oppholdet.
Dersom vedtaket ikke samsvarer med søkers forventninger, kan det påklages. Klagefrist og
veiledning om klagemåten beskrives i vedtaket.
Tjenesten omfatter:
- Opphold i enkeltrom.
- Nødvendig hjelp til alle personlige gjøremål. Motivering til selvhjelp.
- 3 hovedmåltider pr dag. Samt kaffe, kaker og frukt.
- Medisiner og nødvendig medisinsk forbruksmateriell.
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Nødvendig fysioterapi.
Legetilsyn. Sjukeheimslege tilstede en dag pr uke.
Sosiale aktiviteter.
Kontakt med tannlege, kreftsykepleier, psykiatrisk sykepleier, demenskontakt etter
behov.
Vask av privat tøy.

Tjenesten omfatter ikke:
- Reise til og fra avlastningsoppholdet
- Utgifter til tannlege hvis oppholdet varer under 3 mndr og heller ikke har vært innskrevet
i heimesjukepleia de siste 3 mndr.
- Aviser og abonnement på tidsskrifter i pasientens navn.
- Utgifter til klær, sko, briller og andre personlige ting.

Hva kan forventes av tjenesten:
- Tildeling av tjenesten blir gjort med bakgrunn i kartlegging og individuell, faglig vurdering
av søker og søkers situasjon.
- At personalet på sjukeheimen opptrer høflig og respektfullt.
- Personalet har taushetsplikt.
- At tjenesten utøves i samsvar med vedtakets innhold.
- At personalet samhandler med pasient og pårørende.
Forventninger til pasienten:
- At pasienten utfører de oppgaver han/hun kan klare selv.
- Respekt for at personalet ikke hjelper pasienten på områder han/hun kan klare seg selv.
- At pasienten og familien bidrar til et trivelig miljø for andre pasienter og personalet.
Egenbetaling:
Avlastningsopphold er gratis.

Helsetjenester i institusjon, langtidsopphold
Langtidsopphold er opphold i institusjon på ubestemt tid. Lesja har en institusjon – Lesja
sjukeheim.
Lovgrunnlag:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. § 3-1 og 3-2, pkt 6c og forskrift for
tildeling av langtidsopphold på sjukeheim, Lesja kommune, Oppland
Målsetting:
Nødvendig omsorg og pleie gjennom hele døgnet.
Hvem kan få tjenesten:
Alle som bor eller oppholder seg i Lesja kommune, og som oppfyller vilkårene for å motta
nødvendig helsehjelp. Søker må ha nedsatt evne til å ivareta egen helse pga sykdom, nedsatt
funksjonsevne eller andre årsaker.
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Søknad:
Søknad om langtidsopphold på Lesja sjukeheim sendes Tildelingsnemnda for pleie- og
omsorgstjenester.
Søknaden vurderes etter kartlegging av søker sitt hjelpebehov. Dersom søker ikke allerede er
på korttidsopphold på sjukeheimen eller på sykehus, blir det som hovedregel foretatt
hjemmebesøk for samtale og kartlegging av hjelpebehov.
Langtidsopphold kan tildeles personer som:
- har varig behov for rehabilitering/opptrening
- har varig behov for observasjon, utredning og/eller behandling
- har behov for omsorg og pleie ved livets slutt
Det kan gis tilbud om langtidsopphold på Lesja sjukeheim når alle andre hjelpetiltak er
vurdert og /eller utprøvd og ikke dekker behovet for pleie og omsorg.
Søker får tilsendt skriftlig enkeltvedtak fra Tildelingsnemnda med begrunnelse for tildeling
eller avslag.
Dersom vedtaket ikke samsvarer med søkers forventninger, kan det påklages. Klagefrist og
veiledning om klagemåten beskrives i vedtaket.
Tjenesten omfatter:
- Opphold i enkeltrom.
- Nødvendig hjelp til alle personlige gjøremål. Motivering til selvhjelp.
- 3 hovedmåltider pr dag. Samt kaffe, kaker og frukt.
- Medisiner og nødvendig medisinsk forbruksmateriell.
- Nødvendig fysioterapi.
- Legetilsyn. Sjukeheimslege tilstede en dag pr uke.
- Sosiale aktiviteter.
- Kontakt med tannlege, kreftsykepleier, psykiatrisk sykepleier, demenskonakt etter
behov.
- Vask av privat tøy.
Tjenesten omfatter ikke:
- Utgifter til tannlege hvis oppholdet varer under 3 mndr og heller ikke har vært innskrevet
i heimesjukepleia de siste 3 mndr.
- Aviser og abonnement på tidsskrifter i pasientens navn.
- Utgifter til klær, sko, briller og andre personlige ting.
Hva kan forventes av tjenesten:
- Tildeling av tjenesten blir gjort med bakgrunn i kartlegging og individuell, faglig vurdering
av søker.
- At personalet på sjukeheimen opptrer høflig og respektfullt.
- Personalet har taushetsplikt.
- At tjenesten utøves i samsvar med vedtakets innhold.
- At personalet samhandler med pasient og pårørende.
Forventninger til pasienten:
- At pasienten utfører de oppgaver han/hun kan klare selv.
- Respekt for at personalet ikke hjelper pasienten på områder han/hun kan klare seg selv.
- At pasienten og familien bidrar til et trivelig miljø for andre pasienter og personalet.
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Egenbetaling:
Langtidsopphold vederlagsberegnes utfra pasientens inntekter, jfr Forskrift om egenandel
for kommunale helse- og omsorgstjenester.
Pasienten får eget vedtak om vederlagets størrelse.
Vedtaket kan påklages. Klagefrist og veiledning om klagemåten beskrives i vedtaket.

Helsetjenester i institusjon, korttidsopphold
Korttidsopphold er tidsavgrenset opphold i institusjon, gitt som døgnopphold, dagopphold
eller nattopphold. Lesja har en institusjon – Lesja sjukeheim.
Lovgrunnlag:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. § 3-1 og 3-2, pkt 6c.
Målsetting:
Pasienten skal få nødvendig behandling og opptrening slik at han/hun igjen kan fungere i
egen heim.
Hvem kan få tjenesten:
Alle som bor eller oppholder seg i Lesja kommune, og som oppfyller vilkårene for å motta
nødvendig helsehjelp. Søker må ha nedsatt evne til å ivareta egen helse pga. sykdom,
nedsatt funksjonsevne eller andre årsaker.
Søknad:
Søknad om korttidsopphold på Lesja sjukeheim sendes Tildelingsnemnda for pleie- og
omsorgstjenester.
Søknaden vurderes etter kartlegging av søker sitt hjelpebehov. Dersom søker ikke allerede er
på korttidsopphold på sjukeheimen eller på sykehus, blir det som hovedregel foretatt
hjemmebesøk for samtale og kartlegging av hjelpebehov.
Korttidsopphold kan tildeles personer som:
- skal utskrives fra sykehus og trenger et opphold på sjukeheimen før tilbakeføring til
egen heim
- har behov for rehabilitering/opptrening
- har behov for observasjon, utredning og/eller behandling
- har behov for omsorg og pleie ved livets slutt
Søker får tilsendt skriftlig enkeltvedtak fra Tildelingsnemnda med begrunnelse for tildeling
eller avslag, evt tidsrom og målsetting for oppholdet.
Dersom vedtaket ikke samsvarer med søkers forventninger, kan det påklages. Klagefrist og
veiledning om klagemåten beskrives i vedtaket.
Tjenesten omfatter:
- Opphold i enkeltrom.
- Nødvendig hjelp til alle personlige gjøremål. Motivering til selvhjelp.
- 3 hovedmåltider pr dag. Samt kaffe, kaker og frukt.
- Medisiner og nødvendig medisinsk forbruksmateriell.
- Nødvendig fysioterapi.
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Legetilsyn. Sjukeheimslege tilstede en dag pr uke.
Sosiale aktiviteter.
Kontakt med tannlege, kreftsykepleier, psykiatrisk sykepleier, demenskontakt etter
behov.
Vask av privat tøy.

Tjenesten omfatter ikke:
- Reise til og fra oppholdet.
- Utgifter til tannlege hvis oppholdet varer under 3 mndr og heller ikke har vært innskrevet
i heimesjukepleia de siste 3 mndr.
- Aviser og abonnement på tidsskrifter i pasientens navn.
- Utgifter til klær, sko, briller og andre personlige ting.
Hva kan forventes av tjenesten:
- Tildeling av tjenesten blir gjort med bakgrunn i kartlegging og individuell, faglig vurdering
av søker.
- At personalet på sjukeheimen opptrer høflig og respektfullt.
- Personalet har taushetsplikt.
- At tjenesten utøves i samsvar med vedtakets innhold.
- At personalet samhandler med pasient og pårørende.
Forventninger til pasienten:
- At pasienten utfører de oppgaver han/hun kan klare selv.
- Respekt for at personalet ikke hjelper pasienten på områder han/hun kan klare seg selv.
- At pasienten og familien bidrar til et trivelig miljø for andre pasienter og personalet.
Egenbetaling:
Korttidsopphold koster 160 kr pr døgn (2018). Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter
egenandelens størrelse, den endres årlig.
Korttidsopphold over 60 døgn vederlagsberegnes som langtidsopphold, jfr Forskrift om
egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
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Lesja kommune

Unntatt offentlighet
(Offentlighetsloven §13, jfr. Forvaltningsloven §13)

Tildelingsnemnda
Lesja Sjukeheim
Romsdalsvegen 1382
Tlf. 61 24 42 20 el 18

for mer info, se www.lesja.kommune.no

SØKNADSSKJEMA
Navn:

Fødselsnummer:

Adresse:

Telefonnummer:

Nærmeste pårørende: (navn, adr., og tlf)

Fastelege:

Jeg søker om: sett kryss
Korttidsopphold:

Lesja Sjukeheim

Avlastningsopphold :

Lesja Sjukeheim

Langtidsopphold:

Lesja Sjukeheim

Dag/nattopphold:

Lesja Sjukeheim

Dagsenter/aktivitetstilbud:
Bolig:

Eldres Senter

Opphold i korttidsleil.:
Hjemmesykepleie:

Lesja Sjukeheim
Lesjatun

Lesjagården

Eldres Senter
Kreftsykepleie

Demenssykepleie/demenskontakt

Eldres Senter

Lesjaskog Dagsenter

Skoglund

Psykiatrisk sykepleie
Hverdagsrehabilitering

Hjemmehjelp:

Vaktmestertjeneste:

Avlastning

Individuell plan

der pårørende/omsorgsperson har særlig tyngende omsorgsarbeid.

Brukerstyrt
personlig assistanse:
Omsorgslønn:
Støttekontakt:
Trygghetsalarm:
Middagsombringing:
Ledsagerbevis:
Boveiledning:
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Begrunnelse for søknaden:

Jeg gir med dette samtykke til å innhente opplysninger fra lege, hjemmesykepleie og evt.
andre angående min helsetilstand og behov for pleie- og omsorg.
Jeg samtykker også utveksling av nødvendig informasjon mellom aktuelle
samarbeidspartnere ved utøvelse av tjenester.
Ved tildeling av hjemmehjelp/vaktmestertjeneste gir jeg samtykke til at det blir
innhentet opplysninger fra Skatteetaten for å beregne egenbetaling for tjenesten.
Søknaden må være underskrevet av søker eller den han/hun gir fullmakt til.

Dato:___________________ Søkers underskrift:_________________________________
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Kort om tjenestene (informasjon som følger med søknadsskjema)
-

-

Korttidsopphold Lesja sjukeheim: Tidsbegrenset opphold for bl.a. opptrening,
oppfølging etter sykehusopphold, behandling, utredning og vurdering av
funksjonsnivå.
Avlastningsopphold Lesja sjukeheim: Tidsbegrenset opphold for å avlaste pårørende
som har særlig tyngende omsorgsarbeid.
Langtidsopphold Lesja sjukeheim: Permanent opphold for personer med behov for
døgnkontinuerlig pleie, omsorg og behandling.
Dagsenter/ aktivitetstilbud: Tilrettelagt dagtilbud for eldre, funksjonshemmede og
andre med spesielle behov, en eller flere dager pr. uke.
Opphold i korttidsleilighet Eldres Senter: Tidsbegrenset opphold for bl.a. trening,
vurdering, trygghet, osv.
Trygde-/ omsorgsbolig: Tilrettelagte leiligheter for personer med omsorgsbehov.
Hjemmesykepleie: Behandling, sykepleie og omsorg i hjemmet.
Hjemmehjelp: Praktisk hjelp til daglige gjøremål som f.eks. renhold.
Vaktmestertjeneste: Praktisk hjelp til f.eks. snømåking, gressklipping og vedbæring.
Brukerstyrt personlig assistanse: Praktisk og personlig bistand for
funksjonshemmede som har behov for hjelp i og utenfor hjemmet.
Omsorgslønn: Godtgjøring til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.
Støttekontakt: Bistand til personer som har behov for støtte i sosiale aktiviteter.
Trygghetsalarm: En måte å tilkalle hjelp på i akutte situasjoner.
Middagsombringing: Utkjøring av varm middag fra Lesja sjukeheim 3 dager pr uke
(mandag, onsdag og fredag).
Ledsagerbevis: Gir gratis inngang for ledsager til noen kulturelle aktiviteter.
Boveiledning: Veiledning/ opplæring i praktiske daglige gjøremål.
Avlastning for bruker, der pårørende/omsorgsperson har særlig tyngende
omsorgsarbeid.
Hverdagsrehabilitering Opptrening i eget hjem for voksne personer som har hatt et
funksjonstap, og som har potensiale til gjenopptrening.
Individuell plan skal sikre at pasient og bruker får et helhetlig, koordinert og
individuelt tilpasset tjenestetilbud

Generelt.
- Tildelingsnemnda vil etter mottatt søknad, ta kontakt for å utrede saken nærmere.
Innhentede opplysninger vil bli behandlet fortrolig.
- Noen opplysninger vil bli innhentet etter pålagt standard fra Helsedirektoratet,
IPLOS. Dette er informasjon om din situasjon som skal gi grunnlag for aktuelt
tjenestetilbud. IPLOS-data nyttes også i uidentifiserbar statistikk.
- Lesja kommune nytter fagsystemet Profil for saksbehandling og dokumentasjon.
Programmet er godkjent av Datatilsynet.
- For nærmere informasjon eller hjelp til å søke, ta kontakt med leder Lesja sjukeheim
eller leder Hjemmebaserte tjenester.
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-

Etter at søknaden er behandlet i Tildelingsnemnda, mottar søker skriftlig vedtak som
beskriver hva som er innvilget, evt. hva som ikke er innvilget.

Kontaktinformasjon
Brukerkontor/koordinerende enhet og tildelingsnemd:
Besøksadresse: Ekspedisjonen, Lesja sjukeheim.
Telefon: 61 24 42 20
E-post: brukerkontoret@lesja.kommune.no
Åpningstider: 08.00. – 15.30, hverdager
Hjemmebaserte tjenester
Tel. 612 44220 / 612 44218
Lesja sjukeheim
Tel. 612 44220 / 612 44229
Demenskontakt(Lesja sjukeheim)
Tel. 612 44220 / 612 44229
Lesja legekontor
Tel. 612 44 200
Kommunefysioterapeuter:
Tel. 612 44230 / 977 49174 – 468 13934
Ergoterapeut
941 36587 (onsdag og fredag partallsuker)
Kreftsykepleier/kreftkoordinator
Tel. 612 44201 / 917 73189 (fredager)
Psykisk helsearbeid/psykiatrisk sykepleier
Tel. 612 44156 / 918 86459
Helsestasjonen
Tel. 612 44209 /970 18386
NAV
NAV Lesja-Dovre har kontor i Dombås sentrum. Tel. 55 55 33 33. Se www.nav.no

Se også informasjon om kommunens helse og omsorgstjenester på www.lesja.kommune.no
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