20.08.2003

Retningslinjer for tjenester og betalingsordninger ved
Breidablikktunet
Breidablikktunet består av 26 sykehjemsplasser og 40 omsorgsboliger.
Omsorgsboligene er fordelt i 2 bofellesskap hver med 8 leiligheter og 4 bokollektiv for personer
med mental svikt, hver med 6 leiligheter. I alle enheter er det fellesareal med spisekjøkken og
oppholdsstue. Bofellesskapet har 2-roms leiligheter på 44,5 m2, mens bokollektivet har 1-roms
leiligheter på 34,5 m2. I bofellesskapet er leilighetene utrustet med et minikjøkken mens
bokollektivet er uten kjøkkeninnredning.
Boligene er fysisk tilrettelagt slik at beboerne skal kunne motta heldøgns pleie- og
omsorgstjenester etter individuell vurdering.
Opphold i sykehjem og tilbud om omsorgsbolig omfattes av følgende tjenester og
betalingsordinger:
1. Opphold i sykehjem
Sykehjemmet er et medisinsk behandlingssted for korttidsopphold og en medisinsk og
sykepleiefaglig base og ressurs for pleie- og omsorgstjenesten i distriktet. Opphold tildeles etter
søknad av inntaksutvalget i distriktet etter lov om kommunehelsetjenesten.
Korttidsopphold under 60 døgn
Korttidsopphold over 60 døgn –
bruker med ektefellepensjon
Korttidsopphold over 60 døgn –
bruker med ensliepensjon
Langtidsopphold

Kr. 118,- pr. døgn
Kr. 150,- pr. døgn
Kr. 180,- pr. døgn
Beregnes individuelt i tråd med forskriftene

Satsene er vedtatt av kommunestyret med henvisning til forskrift for vederlag/egenbetaling for opphold i institusjon.

I oppholdsbetalingen inngår bl.a:
• Kost
• Helsetjenester, medisiner
• Vask av privat tøy. Stryking og reparasjon av tøyet inngår ikke i tjenesten.
2. Tildeling av omsorgsboliger i bokollektiv og bofellesskap på Breidablikktunet
Søknad om omsorgsboliger sendes til boligkontoret i kommunen. Tildeling skjer etter individuell
vurdering med særlig vekt på søkerens behov for pleie- og omsorgstjenester av inntaksutvalget i
distriktet.
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Beboere i omsorgsbolig betaler husleie og kan søke om bostøtte gjennom Husbanken etter
vanlige regler.
Husleie på Breidablikktunet i bofellesskap og bokollektiv inkl. strøm og
vaktmestertjenester.

Kr. 7.000,- pr. mnd

3. Tjenester tilknyttet beboere bosatt i bokollektiv og bofellesskap på Breidablikktunet
Beboere bosatt i leiligheter i bokollektiv og bofellesskap gis etter behov tilbud om
døgnkontinuerlig bistand og omsorg. Boligene har trygghetsalarm/sykesignalanlegg som mottas
av personale med tjenesteansvar for beboerne.
Tjenestene til sykepleie og praktisk bistand tildeles etter lov om kommunehelsetjenesten og lov
om sosiale tjenester og utformes individuelt på grunnlag av brukerens behov.
For tjenester i hjemmet betales til enhver tid gjeldende egenandeler fastsatt av kommunestyret
etter hjemmel i forskrift til sosialtjenestelovens kap.8.
Abonnement hjemmetjenester 2003
Husstandens nettoinntekt
0 – 108.340 (0 – 2 G)
108.340 – 162.510 (2 – 3 G)
162.510 – 216.680 (3 – 4 G)
216.680 – 270.850 (4 – 5 G)
Over 270.850
( >5 G)

Abonnement pr. mnd.
Kr .150,Kr. 450,Kr. 700,Kr. 1.100,Kr. 1.500,-

Pr. time
Kr. 60,Kr. 80,Kr. 100,Kr. 120,-

Den enkelte er selv ansvarlig for å betale sine utgifter til husholdningsprodukter, kost, lege,
medisiner, helseartikler, klær og aktiviteter m.m. Møbler og inventar er også beboeren sin
eiendom og må anskaffes/medbringes av den enkelte.
Nødvendig tekniske hjelpemidler levers etter søknad av Hjelpemiddelsentralen i Nord-Trøndelag.
Pleie- og omsorgstjenesten og fysio/ergoterapeut ved medisinsk rehabilitering vil bistå ved
utredning av hjelpemiddelbehov, skriving av søknad, utprøving og opplæring i bruk av
hjelpemiddelet.
Beboerne må selv dele kostnadene for felles forbruk i bofellesskapet/ bokollektivet.
Bistand til innkjøp av husholdningsprodukter inngår normalt ikke i tjenestene.
Beboere gis tilbud om å abonnere på husholdningsprodukter som toalettartikler, toalettpapir,
tørkepapir, vaskepulver/middel, renholdsprodukter, lys og servietter. Dispenser for såpe og
papirhåndkle er montert på alle bad.
Prisen fastsettes etter innkjøpspris og samlet forbruk.
Abonnement på husholdningsprodukter

Kr. 220,- pr. mnd
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3.1 Måltider
Omsorgsbolig i bokollektiv
Beboerne kjøper mat gjennom kostabonnement. Maten leveres for servering som fellesmåltid i
enhetens spisekjøkken eller om den enkelte ønsker det, kan maten serveres i leiligheten.
Det er også mulig å bestille porsjonspakninger gjennom matombringingstjenesten. Dette vil
imidlertid være en dyrere ording. Betaling etter gjeldende priser.
Omsorgsbolig i bofellesskap
Beboere som har mulighet og ønsker det, kan ordne med mat selv. I utgangspunktet fordrer det
ferdigheter til å mestre dette uten bistand eller tilsyn til innkjøp og tilberedning. Bistandsbehovet
og valg av løsning vurderes individuelt etter lov om sosiale tjenester.
Beboerne gis tilbud om å kjøpe mat gjennom kostabonnement. Maten leveres for servering som
fellesmåltid i enhetens spisekjøkken eller om den enkelte ønsker det, kan maten serveres i
leiligheten.
Det er også mulig å bestille porsjonspakninger gjennom matombringingstjenesten. Dette vil
imidlertid være en dyrere ording. Betaling etter gjeldende priser.
Kostabonnement innebærer en fast månedlig pris for tjenestemottaker og omfatter alle måltid,
kaffe og drikke. Kostabonnementet omfatter ikke kost til besøkende som pårørende, familie og
venner. Det er anledning for besøkende å kjøpe mat etter gjeldende priser.
Kostabonnement frokost, middag, kveldsmat, kaffebrød, drikke
Middagsmat levert i heimen
Frokost og kveldsmat

Kr. 2.250,- pr. måned
Kr. 60,- pr. porsjon
Kr. 20 pr. måltid

3.2 Renhold i omsorgsboliger
Behov for bistand til renhold i leiligheten vurderes individuelt etter lov om sosiale tjenester.
Ved behov for bistand til renhold brukes felles renholdsutstyr. Kostnadene til renholdsutstyr
inngår i abonnement på husholdningsprodukter.
3.3 Tøyvask
I omsorgsboliger er tekstiler, klær og sengetøyet privat. Anskaffelse, vask og reparasjon av klær
og tekstiler er derfor i utgangspunktet også beboerens ansvar .
Behovet for bistand til vask av klær og tekstiler vurderes individuelt etter lov om sosiale
tjenester.
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Beboere i bokollektiv
Leilighetene i bokollektiv er bygget uten plass for privat vaskemaskin. Felles vaskemaskin er
tilgjengelig på skylle/vaskerom både i 2. og 3. etg.
For tjenestemottakere som er innvilget bistand til vask av tøy herunder også sengetøy, utføres
dette normalt på Breidablikktunets vaskeri. Tøyet må da være merket. Materiellkostnadene til
merking av tøyet betales av tjenestemottaker.
Tjenestemottaker kan alternativt abonnere på ordning med levering og vask av kluter, håndklær
og sengetøy fra vaskeri. Kostnaden bæres av abonnenten.
Abonnement leie/vask av kluter, små og store frontehåndklær
Abonnement leie/vask av sengetøy, dynetrekk, laken, putetrekk

Kr. 100,- pr. mnd
Kr. 170,- pr. mnd

Felles vaskemaskin står til disposisjon for brukere og kan også benyttes av beboere/pårørende til
vask av privat tøy.
Beboere i bofellesskap
I alle leiligheter er det avsatt plass på badet til vaskemaskin.
For beboere som selv ikke er i stand til å ivareta vask av sitt eget tøy, kan pårørende som ønsker
det bistå på dette området.
Dersom vask av privat tøy ikke kan håndteres av den enkelte eller pårørende er ordningen
tilsvarende som i bokollektivene.
Felles for bokollektiv og bofellesskap
Dyner og puter som ikke kan håndteres i vaskeriet må sendes på vaskeri. Kostnadene bæres av
tjenestemottaker
Bistand i hjemmet omfatter ikke stryking eller reparasjon av klær. Tjenestene kan utføres og
bestilles hos private leverandører eller på vaskeriet på Breidablikktunet til nærmere fastsatte
priser.
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