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Beskrivelse
Tjenesten Rehabilitering i Hjemmet er en tidsavgrenset tjeneste, med varighet på 6 uker. Ved endring i
helsetilstand kan vedtakets varighet endres. Et tverrfaglig team bestående av sykepleier, fysioterapeut
og ergoterapeut yter tjenesten i brukerens hjem, og skal i samarbeid med andre tjenester i kommunen
legge til rette for et helhetlig rehabiliteringsforløp. Det gjøres en tverrfaglig kartlegging ved oppstart, og i
samarbeid med bruker lages en rehabiliteringsplan med mål og tiltak basert på hva som er viktig for
bruker å mestre i hverdagen. Det gjøres ukentlige evaluering av rehabiliteringsplan underveis, samt ved
avslutning av tjenesten. Utarbeidelse av individuell plan og oppnevning av koordinator vil være aktuelt for
enkelte mottakere av tjenesten.

Målgruppe
Hvem kan motta tjenesten?
Innbyggere over 18 år som har hatt et brått fall i funksjon som følge av sykdom eller skade, og/eller
er i overgangsfaser mellom spesialisthelsetjenesten/kommunal døgnrehabilitering og hjemmet.

Kriterier
Mottakere av tjenesten må være i behov av spesialisert oppfølging fra ergoterapeut, fysioterapeut
og sykepleier.

Pris for tjenesten:
Tjenesten er gratis.

Du kan forvente av oss:
at målene for rehabiliteringen og tiltakene som iverksettes styres ut fra hva som er viktig for deg i
din hverdag
at du ved faglig vurdert behov vil få tilpasset tekniske hjelpemidler som kan bidra til at du når
målene dine for rehabiliteringen
at du ved faglig vurdert behov vil bli henvist videre til andre tilbud etter endt tjeneste

Vi forventer av deg:
At du ved tildelt tjeneste deltar aktivt i hele rehabiliteringsprosessen, at du samarbeider om opplegget
og tar ansvar for egentrening der dette igangsettes.
At du melder fra til kommunen i løpet av 1 uke dersom du ikke ønsker å ta imot tilbudet.

Praktiske opplysninger
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om tjenesten, eller du kan be andre hjelpe deg hvis
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du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
Noen av opplysningene Sande kommune ber deg om i forbindelse med søknadsprosessen vil bli
rapportert til et sentralt register kalt IPLOS. Registereret er anonymt og opplysningene skal brukes til
statistikk og forskning.
Søknadsskjema skrives ut fra lenken. Søknadsskjema, tjenestebeskrivelse, oversikt over egenbetaling
og IPLOS informasjonsbrosjyre kan fås ved henvendelse til Sande kommunes Servicekontor tlf. 33 78
70 00.
Søknader behandles fortløpende.
Søknaden sendes til
Sande kommune
Postboks 300
3071 Sande
Det gis skriftlig vedtak.
Saksbehandlingstiden er 4 uker. Ved forlenget saksbehandlingstid blir søker varslet om grunnen til at
henvendelsen ikke kan behandles innenfor fristen.
Informasjon om klagemulighet finnes i vedtaket.

Relaterte dokumenter
Tjenestebeskrivelse Hverdagsrehabilitering (Avhengig)
Tjenestebeskrivelser Helse- og velferd (Avhengig)

Følgende andre dokumenter er relatert til dette dokumentet
Gerica, rehabiliteringstjenester (Avhengig) (Under utforming)
Tjenestebeskrivelse Hverdagsrehabilitering (Avhengig)
Tjenestebeskrivelser Helse- og velferd (Avhengig)

2/2

