Hjemmetjenester
i Sarpsborg kommune

Borte bra,
men hjemme
best!

www.sarpsborg.com/hjemmetjenester

Sarpsborg kommune jobber for at du skal kunne få bo hjemme
så lenge som mulig.
Vi vet at det er bra for helsen at du klarer mest mulig selv. Vi
vil derfor gi deg råd, veiledning og tilpasset hjelp for at du skal
mestre mest mulig i hverdagen din. Tekniske hjelpemidler og
velferdsteknologi kan være aktuelle virkemidler som benyttes.
Under her er en oversikt over tjenester du kan få i hjemmet.

Hverdagsrehabilitering

Har du opplevd en endring i funksjon og ikke lenger mestrer
ulike gjøremål som er viktig for deg? Da kan hverdagsrehabilitering være noe for deg. Da kan du få hjelp til å trene
på hverdagsaktivitetene i samarbeid med et tverrfaglig team.
Vi vurderer alltid om hverdagsrehabilitering er aktuelt for deg
som trenger hjelp i hjemmet. Tjenesten er gratis.

Helsetjenester i hjemmet

Helsetjenester i hjemmet er gratis og tjenesten gis når du ikke
kan oppsøke andre ordinære helsetjenester.
Vi tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg og gir blant
annet hjelp til personlig hygiene, legemiddelhåndtering,
behandling, lindring og tilrettelegging. Hjemmetjenesten
samarbeider med andre som for eksempel dagsenter,
vaskeri, matutkjøring, velferdsteknologi, fastlege, hverdagsrehabilitering, sykehus med mer.

Praktisk bistand og hjemmehjelp

Praktisk bistand og hjemmehjelp er en betalingstjeneste. Du
kan søke praktisk bistand og hjemmehjelp hvis du har en
funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke mestrer daglige
gjøremål.
Vi kan blant annet bistå med rengjøring, oppvask,
tilberedning av mat med mer. Prisen for dette tilbudet vedtas
hvert år av bystyret.

Matutkjøring

Om det er vanskelig for deg å lage middag, kan du bestille
dette fra kommunens kjøkken.
For å bestille, ring Tingvoll kjøkken på tlf.nr. 69 11 68 59

Dette kan du forvente av oss:
•
•
•
•
•
•
•

Vi bruker arbeidsantrekk og har synlig legitimasjon
Vi har taushetsplikt
Vi ringer deg om vi kommer 45 minutter før eller etter avtalt
tidspunkt
Vi har ansatte med ulik etnisk bakgrunn og kjønn
Du får en primærkontakt som er din kontaktperson, men du
kan ikke velge hvem du skal få
Vi tar deg med på råd ved endring av tjenesten
Vi gir opplæring, oppfølging og står for drift av
velferdsteknologiske hjelpemidler tildelt av kommunen. Vi er
ikke ansvarlig for drift, bruk eller opplæring av hjelpemidler
du har skaffet selv

Dette forventer vi av deg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det er et vilkår for tjenesten at hjemmet blir tilrettelagt med
hjelpemidler, dersom det er behov for det
Du gir beskjed hvis du ikke er hjemme til avtalt tidspunkt
Du utfører de aktivitetene du klarer selv
Du er villig til at det skiftes til elektronisk lås i
inngangsdøren din
Du lufter godt dersom du røyker inne, og vi ønsker at du
ikke røyker den siste timen før vi kommer
Dyr holdes i bånd eller er innelukket i andre rom
Du har mikrobølgeovn hvis du trenger hjelp til eller skal
trene på oppvarming av mat
Du har tørkepapir, avfallsposer og håndsåpe med pumpe
Du har rene håndklær og kluter hvis du skal ha hjelp til
personlig hygiene
Du har synlig navn, nummer på huset og opplyst inngang
Du bruker trygghetsalarmen kun ved akutt behov for
helsehjelp

Hvordan søke hjemmetjenester?
På kommunens nettside www.sarpsborg.com ligger
et søknadsskjema der du kan beskrive din situasjon.
Er du ikke digital bruker, kan du ringe servicetorget,
telefonnummer: 69 10 80 00.

www.sarpsborg.com/hjemmetjenester

