Tilbud om korttidsopphold i Haugesund kommune
Vedtakskontoret i Haugesund kommune tildeler korttidsopphold på Sentrum behandlingssenter
(Sbs). Kommunen leier lokaler av Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) på
Reumatisme sykehuset i 5 og 6 etg.
For å gi best mulig kvalitet på tjenestene har kommunen valgt å dele inn avdelingene inn i
spesialområder. På Sbs har vi følgende avdelinger:
6 etg:



Avdeling for lindrende behandling.
Mottaksavdeling




Korttidsavdeling
Rehabiliteringsavdeling

5 etg:

I tillegg har kommunen lokalisert avdeling for øyeblikkelig hjelp i 6 etg. Her er det lege som legger
inn pasientene som ett alternativ til sykehusinnleggelse, Vedtakskontoret har ingen tildelingsrett her.
Det er egenbetaling pr døgn for korttid- og rehabiliteringsopphold. Døgnprisen fastsettes av staten
og reguleres årlig. Pasienter som har mer enn 60 liggedøgn i institusjon pr år vil måtte betale
vederlag som ved langtidsopphold i institusjon. Egenbetaling er uavhengig om man kommer direkte
fra sykehus eller hjemmefra.
--------------------------------------------Hvilken type vedtak som fattes vil få betydning for den oppfølging som gis i løpet av oppholdet.

Korttidsopphold: , Vedtak av denne typen blir fordelt på alle avdelinger. Oppfølging blir gitt av
pleiepersonalet og målsetting henger sammen med årsaken til at oppholdet blir tildelt. Mange får
tildelt korttidsopphold i forbindelse med utskrivelse fra sykehuset.
Rehabilitering: Vedtak av denne typen blir tildelt pasienter som trenger opptrening før de skal
tilbake til eget hjem. Disse oppholdene tildeles kun på rehabiliteringsavdelingen i 5 etg. Oppfølging
blir gitt av ett tverrfaglig team bestående av sykepleiere, helsefagarbeidere, lege, fysioterapeut og
ergoterapeut. En pasient som har denne type opphold må være motivert og delta aktivt i
opptreningen.
Avlastning i institusjon: Vedtak av denne type tildeles pasienter som kommer fra hjemmet hvor
pårørende har behov for avlastning i den omsorgen som gis. Avlastning i institusjon tilbys når det ikke
er mulig å gi avlastende tiltak i eget hjem. Målsetting med oppholdet er å ivareta den daglige omsorg
og det vil bli gitt legetilsyn kun ved behov.

