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Serviceerklæring hjemmesykepleie 
 

Ansvarlig virksomhet: HELSE       

Hva er hjemmesykepleie? 
Kommunen har ansvar for å tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne, 
og sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig.  
Helsetjenester i hjemmet, hjemmesykepleie, er et tilbud til alle som bor eller oppholder seg i 
Nannestad kommune, og som på grunn av helsesvikt har behov for nødvendige helse- og 
omsorgstjenester. Tjenesten er gratis, og tilgjengelig hele døgnet. Tjenesten tildeles med 
enkeltvedtak. 
Tjenesten er hjelmet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §§ 3-1 og 3-2 nr. 6, 
samt forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenesten (FOR-2003-06-27-792). 
 
Eksempler på oppgaver hjemmesykepleien ivaretar; 
 

Aktivitet, handling, beskrivelse 

Vanlige gjøremål for hjemmesykepleien som sikrer nødvendig helsehjelp kan være:  

• Tilsyn, råd, informasjon, veiledning og opplæring 

• Hjelp og oppfølging med ernæring/tilrettelegging av måltider 

• Tilrettelegging og hjelp i forhold til personlig hygiene 

• Hjelp og oppfølging i forhold til nedsatt egenomsorgsevne og orienteringsevne 

• Stell av sår, dersom du ikke klarer å oppsøke legekontor 

• Medisiner, smertebehandling 

• Hjelp og omsorg til alvorlige syke og døende 

• Generell oppfølging og observasjon av din helsetilstand 

• Oppfølging og tiltak etter legebesøk 

• Oppfølging og tiltak etter sykehusinnleggelser 

• Hjelp til søknad om og tilpasning av hjelpemidler 

• Koordinering – henvisning til andre tjenester 
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Formålet 
Hovedformålet med hjemmesykepleie er å sikre at den som er i behov av det, får 

nødvendige helse- og omsorgstjenester. Hjemmesykepleien skal bidra til å gi hjelp til 

selvhjelp, og gi bistand og hjelp tilpasset den enkeltes funksjonsnivå. Hjemmesykepleie skal 

kunne bidra til at sykdom og funksjonssvikt forebygges, behandles og mestres, og sikre at 

den enkelte som mottar hjemmesykepleie får mulighet til å leve og bo selvstendig, til tross 

for sykdom og funksjonsnedsettelser. 

Hvem kan søke? 
Personer som bor, eller oppholder seg, i kommunen, og som er i behov av helsehjelp. 

Nærmeste pårørende eller verge, dersom det foreligger samtykke, eller verge der det 

foreligger vergemål. Foresatte/foreldre søker for barn under 16 år. Spesialisthelsetjeneste 

eller fastlege kan melde inn behov for tjenester, men vedtak forutsetter signert 

egensøknad. 

Kriterier 

• Det må sendes inn skriftlig søknad med relevante opplysninger. 

• Søker må være folkeregistrert/bosatt i kommunen. 

• Søker må ha en sykdom eller funksjonsnedsettelse som medfører behov for 

helsetjenester 

• Søker har behov for medisinsk behandling, oppfølging, observasjon og kartlegging 

• Søker må ha krav på hjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a, andre ledd. 

Saksbehandling av søknader 
• Søknad mottas og behandles i Koordinerende enhet, virksomhet Helse. 

• Det gis et foreløpig svar innen 2 uker fra kommunen mottar søknaden, der det oppgis 
dato for hjemmebesøk og saksutredning. 

• Skriftlig vedtak fattes innen 4 uker. Dersom saksbehandlingstiden blir lengre, skal søker 
få beskjed om dette. 
 

Dersom det anses at behovet for hjelp og bistand er akutt, kan tjenester iverksettes før 
vedtak fattes. Dette gjøres ut fra et faglig skjønn i tjenesten. 

Ved innvilgelse av søknad 
Ved innvilgelse av søknad, har kommunen vurdert at vilkår er innfridd. 
 

• Hjemmesykepleie innvilges fra vedtaksdato, eller tilbakedateres til den dato 
hjemmesykepleie ble iverksatt.  
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• Ved første gangs vedtak innvilges hjemmesykepleie for maksimalt 6 mnd. Dette for å 
sikre god evaluering, og eventuelt revurdering, av den bistand og hjelp som er 
nødvendig. 

• Kommunen revurderer tjenesten fortløpende. Dersom revurderingen ikke medfører 
endring i tjenestetilbudet, vil det sendes ut et nytt forlenget vedtak for inntil et år av 
gangen fra 2. gangs vedtak. 

• Hjemmesykepleie er gratis. 

Ved avslag på søknad 
Dersom det vurderes at kriterier og vilkår for tjenesten ikke er innfridd, vil det gis avslag på 

søknaden. Vedtaket skal gi en beskrivelse av de faktiske forhold som er kartlagt, og de 

vurderinger som er gjort opp mot kriterier og vilkår, samt konklusjon. Kommunen kan 

alternativ anbefale eller tilby andre tjenester.  

Du kan klage på vedtaket innen 4 uker. Klagen rettes til Virksomhet Helse (adresse se 

under). 

Kommunen vil da vurdere søknad, saksutredning og vedtak på nytt. Dersom kommunen 

velger å opprettholde opprinnelig vedtak, vil klagen din, med kommunens vurdering bli 

sendt til Statsforvalteren for behandling.  

Hva kan du forvente av kommunen 
• At tjenesten gjennomføres i henhold til vedtak, etter faglig forsvarlige prosedyrer og 

rutiner, og etter en vurdering av behov for kompetanse hos helsepersonellet 

• Nødvendig informasjon og veiledning 

• Vurderingsbesøk- og samtale, der vi også kartlegger hva som er viktig for deg 

• At tjenester blir planlagt sammen med deg, og den som skal motta omsorgstjenester 

• At du og den som mottar omsorg skal oppleve trygghet og bli behandlet med respekt 

• Ivaretakelse av taushetsplikt 

• Oppfølging og opplæring etter behov 
 
Hjemmesykepleien bestreber seg å møte til avtalt omtrentlig tid. Men må ha forståelse av 
at akutte hendelser kan oppstå, og at man må prioritere etter behov. Ved større forsinkelser 
skal du ha melding om dette. 

Hva forventes av deg 
• At du, og dine nærmeste pårørende om du ønsker, deltar i utforming av tjenesten som 

skal utføres. Herunder hva andre bidrar med, eksempelvis pårørende og frivillige. 

• At du deltar aktivt, og bidrar med egeninnsats der du klarer å utføre enkelte ting selv 

• At du melder fra til kommunen, dersom behovet for omsorgstjenester endres vesentlig. 
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• At du melder fra til kommunen, dersom du reiser bort, og ikke er i behov av tjenester for 
en periode. 

• Godkjennelse av en vurdering av hjemmet ditt som en arbeidsplass, installering og bruk 
av nødvendige hjelpemidler, for å sikre forsvarlig helsehjelp, og for å sikre 
hjemmesykepleiens krav til et forsvarlig arbeidsmiljø. 

• At du sikrer fremkommelighet til hjemmet ditt, med tanke på snømåking og strøing, og 
inne i hjemmet ditt slik at vi ikke risikerer å ødelegge viktige gjenstander og inventar for 
deg. 

• At du ikke røyker når hjemmesykepleiens medarbeidere er til stede i hjemmet ditt, sikrer 
god utlufting om det røykes inne, og at husdyr holdes atskilt ved hjemmesykepleiens 
besøk i hjemmet ditt. 

• At du sikrer at det er sko overtrekk og annet nødvendig utstyr tilgjengelig. 
 
Nannestad kommune erstatter ikke utstyr og gjenstander som hjemmesykepleien 
uforvarende kan komme til å skade eller ødelegge i sin tjenesteutøvelse. Nannestad 
kommune er erstatningsansvarlige kun for skader som er oppstått som følge av ansattes 
klanderverdige opptreden eller uaktsomhet. Vi anbefaler at du setter bort spesielt verdifulle 
gjenstander. 

Annet 
• Vi informerer om at ansatte i hjemmesykepleien ikke har lov til å motta personlige gaver 

jmf. Helsepersonellovens § 9. 

• Vi informerer om at ansatte i hjemmesykepleien ikke har lov til å påta seg private oppdrag 
hos deg eller i ditt hjem. 

• Du peker selv ut din nærmeste pårørende. Nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og 
oppgaver for å handle på vegne av deg dersom du mangler samtykkekompetanse. 

 

Praktiske opplysninger 
 

Søknadskjema finner du på kommunens nettside, under skjemaer. Du må bruke MinID for å 
logge deg på og søke, skjemaet sendes inn digitalt.  
 
Har du ikke tilgang til digitalt søknadsskjema kan du henvende deg til virksomhet Helse for 
utlevering av papirskjema som sendes til: 
Nannestad kommune, Virksomhet Helse, Postboks 3, 2030 Nannestad 
 
 
Adresser og kontaktinformasjon for tjenestene:  
Besøksadresse: Mikkel Revs veg 2, 2030 Nannestad 
Telefon: 66 10 52 00. 
Enhetsleder: 66105240. 
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Dersom du har synspunkter på tjenesten, eller ønsker å klage på 
tjenesten 
 

Du har rett til å klage på kommunens behandling av din søknad, omfang av tjenesten og på 
hvordan tjenesten utføres. Bestemmelser om klageretten din er gitt i pasient- og 
brukerrettighetslovens kap. 7.  
 

Ta kontakt på telefon 66 10 52 00. Oppgi hvilken tjeneste det gjelder, slik at du blir satt over 
til riktig leder for mottak av henvendelsen og veiledning videre. 

Kontaktinformasjon til frivillighetssentralen 
 

Frivillighetssentralen i Nannestad har tilbud om hjelp til forskjellige gjøremål/ aktiviteter. 
Tlf. 97761684. Åpningstider: mandag til torsdag kl. 08.30 til 15.30. 
Hjemmeside: https://nannestad.frivilligsentral.no/  
Epost: post@nannestad.frivillighetsentral.no  
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