Omsorgshybel ved Lierne Helsetun
På Lierne Helsetun, plan 2, disponerer Helse og omsorgsetaten 8 omsorgshybler.
Ved tildeling av tjenester skal alltid innbyggeren vurderes ut ifra riktig nivå av tjenester i
omsorgstrapp. Søknad omsorgshybel behandles og tildeles i Koordinerende enhet.
Lierne kommunes omsorgstrapp:

Målgrupper:
Innbyggere som av ulike grunner ikke kan bo i opprinnelig heim lenger og er i en situasjon
der man trenger trygghet og nærhet til tjenester.
Innbyggere som får omsorgshybel vil ha eget rom, men vil dele oppholdsrom/ stue og kjøkken
med øvrige beboere. Innbyggeren vil kun ha oppfølging av hjemmesykepleien etter vedtak.
Husleie og øvrig betaling:
Det er husleie på omsorgshybel, eksklusive mat, medisin, rengjøring, vask av klær / tekstiler.
Husleie for omsorgshybel vedtas av Lierne kommunestyre.

I henhold til kommunestyrevedtak, ved behandling av rapport innsparingsutvalg Helse og
omsorgsetaten, skal husleie for omsorgshybel være tilsvarende som for omsorgsbolig. Husleie
pr i dag er kr 7136.På omsorgshybel får du dette:






Enerom med eget bad.
Måltider kan kjøpes i kantine, plan 3. Måltider serveres 4 ganger per dag.
Arbeidsstuen, lokalisert ved felles stue/kjøkken/sansehage kan benyttes. Den er åpen 3
dager i uken.
Trygghet ved at det finnes mennesker rundt deg.
Trygghet ved at helse og omsorgstjenester er nært deg.

Praktisk opplysninger:




Du er selv ansvarlig for medisiner og annet utstyr (bleier, bandasjer, sårutstyr m.m.),
med eventuell bistand fra hjemmesykepleie.
Skulle du ha behov for legetilsyn, må du benytte fastlege eventuelt legevakt.
Telefon til fastlege: 74 34 3500
Telefon til legevakt: 116 117
Du er selv ansvarlig for verdisaker og gjenstander som du har i din omsorgshybel og
tar selv ansvar for eventuelle tap.

Bruk av beboerrom ved ledig kapasitet:
Pårørende skal ha mulighet til å overnatte. Pårørende som ønsker å være nært sine ved livets
slutt eller bor langt fra Lierne Helsetun
Studenter/elever ved Helse og omsorgsetaten kan leie rom ved praksis i etaten.
Praktiske opplysninger ved leie ved ledig kapasitet:



Du må ta på/av sengetøy før/etter bruk
Du har mulighet til å kjøpe måltider på kantinen.

Egenandel pr døgn:
Egenandel vil i 2018 være kr 240.- pr døgn.

Jmf kommunestyrevedtak, sak 20/18 samt gjennomgått i koordinerende enhet 15.05.18.

