Informasjon om tjenester

Telefon
Øvre Eiker
Kommune
32 25 10 00
Tjenestetildeling
og samordning
32 70 18 00

Ved søknad skal i hovedsak kommunens søknadsskjema for helse- og
omsorgstjenester benyttes. Enkelte tjenester krever eget søknadsskjema eller tas
egenbetaling for - noe som er markert ved den enkelte tjeneste.
Hjemmesykepleie – helsehjelp i form av f.eks. medikamenthåndtering, sårstell,
personlig hygiene og faglig oppfølging av nærings- og væskeinntak.
Praktisk bistand – f.eks rengjøring, tilrettelegging/opplæring for praktiske og
nødvendige gjøremål tilknyttet husholdningen. Se prisliste
(abonnementsordningen).
Trygghetsalarm – for personer med redusert funksjonsnivå, som har behov for å
varsle om hjelp. NB! Kan kun kobles opp mot internett. Se prisliste
(abonnementsordningen).
Korttidsopphold i institusjon – tidsavgrenset opphold knyttet til behov ut i fra
individuelle vurderinger. Se prisliste (abonnementsordningen).
Langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for
heldøgns tjenester (forskrift) – permanent opphold i institusjon for personer
med varig nedsatt helse og funksjonsevne med omfattende behov for pleie og
omsorg som ikke lenger kan ivaretas i hjemmet av hjemmetjenesten.
Vederlagsberegnes (egen forskrift).
Pårørendestøtte – tilbud til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid i form
av blant annet avlastningstiltak, omsorgsstønad og opplæring/veiledning.
Ergo- og fysioterapi – er en helsetjeneste som kan bidra til å opprettholde og
trene opp daglige funksjoner. Henvendelser på eget skjema eller pr. tlf.
Kommunalt korttidsutlån av hjelpemidler - ved behov for lån av enkle
hjelpemidler i inntil tre måneder. Ingen søknad, kontakt oss på telefon eller mail.
hjelpemiddelutlaanet@oeiker.no Se åpningstider. For informasjon om
egenbetaling for utkjøring/innhenting av hjelpemidler for korttidsutlån:
https://ovre-eiker.kommune.no/helse-omsorg/tjenester-i-hjemmet/Sider/Utlanhjelpemidler.aspx
Støtte/fritidskontakt – for personer som av ulike årsaker har behov for bistand til
etablering og gjennomføring av fritidsaktiviteter og sosialt samvær med andre.
Formålet er å hjelpe den enkelte til meningsfylt fritid.
Se neste side ->

Resepsjon Eikertun
mandag – fredag
08:30 – 15:00
32 70 18 00
Hjemmetjenesten
mandag – fredag
8:00 – 15:00
Hokksund:
971 95 161
Vestfossen og
Skotselv
975 39 222
Omsorgsboliger
Sundmoen og
Grevlingstien
915 72 095
Legevakt
116 117
Hjelpemiddelutlån
99 35 37 85
Åpningstider:
Man 08.00-10:00
Ons 08:00-10:00
Fre 08:00-12:00

Dagtilbud Eikertun Helsehus: Se prisliste (abonnementsordningen).
Består av 2 grupper:
 Erindringsgruppe: et tilrettelagt dagtilbud for hjemmeboende personer med demenssykdom, eller
som er under utredning for demens. Målsetningen er å gi økt livskvalitet gjennom trivsel, trygghet
og individuelt tilpassede aktiviteter. Kan også bidra til å avlaste pårørende på dagtid.
 Sosial gruppe: et tilbud til eldre hjemmeboende med behov for sosialt samvær og aktivisering som
ikke klarer å oppsøke eller ivareta et sosialt nettverk ved egen hjelp. Målsetningen er å bidra til økt
livskvalitet.
Tjenester til funksjonshemmede – individuelle behov vurderes.
Individuell plan – for personer som mottar 2 eller flere helse- og omsorgstjenester som har behov for
langvarige og koordinerte tjenester.
BPA (brukerstyrt personlig assistanse) - alternativ organisering av tjenester som omfatter praktisk bistand,
opplæring og støttekontakt for personer med langvarig nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i
dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.
Parkeringstillatelse – for personer som har problemer med å forflytte seg, og derfor har behov for
parkeringslettelse. Eget søknadsskjema – følg lenke under.
http://ovreeiker.kommune.no/tjenester/Sider/parkeringstillatelse%20for%20forflytningshemmede.aspx
TT- tjenesten – transporttilbud til personer med redusert funksjonsnivå som ikke er i stand til å benytte
offentlig kommunikasjon. Eget søknadsskjema – følg lenke under.
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Samferdsel/Kollektivtrafikk/Transport-for-funksjonshemmede/
Demens og Kreftkoordinator - demens, kreft eller er pårørende? Ta kontakt med koordinator som kan
bistå med støttesamtaler, veiledning og annen oppfølging.
Demenskoordinator kan nås onsdager kl. 8-15 på tlf. 911 51 185
Kreftkoordinator kan nås mandag til fredag kl.8-15 på tlf. 918 59 479
Øvre Eiker-hjelpa: lavterskeltilbud til personer fra 16 år med rus eller psykiske utfordringer, uavhengig av
alvorsgrad. Ingen krav til henvisning, kontakttelefon: 409 12 957
https://ovre-eiker.kommune.no/helse-omsorg/psykisk-helse/Sider/side.aspx
Kommunal bolig/ omsorgsbolig – kan tildeles som en del av et helhetlig tjenestetilbud.
Startlån - er behovsprøvd, og kan gis til varig økonomisk vanskeligstilte husstander, barnefamilier, enslige
forsørgere og flyktninger. http://www.husbanken.no/brosjyrer/soknadsskjema/
Tilskudd til etablering i bolig - kan bidra til å skaffe egnede boliger for varig vanskeligstilte på
boligmarkedet. http://www.husbanken.no/brosjyrer/soknadsskjema/
Tilskudd til tilpasning av bolig - kan søkes dersom noen i husstanden har nedsatt funksjonsnivå.
http://www.husbanken.no/brosjyrer/soknadsskjema/
Tilskudd til utredning og prosjektering – kan søkes dersom din funksjonshemning gjør at du har behov for
spesialtilpasning av boligen. http://www.husbanken.no/brosjyrer/soknadsskjema/
Mer informasjon om tjenestene finner du på kommunens nettsider.

