
Hjemmesykepleien 
 
 

Menneskelig nær – faglig 
sterk – sammen for deg 

 

 

Telefon 
 

 
Sentralbord Løkentunet            tlf. 69 68 15 00    
 
Hjemmesykepleien Team A      tlf. 69 81 93 43/44 
                                                   
Hjemmesykepleien Team B      tlf. 69 81 93 41/42  
 
Hjemmesykepleien Team C      tlf. 69 81 93 47/48 
 
Kontor for praktisk bistand       tlf. 69 68 15 30 
 
Korttidsutlån hjelpemidler          tlf. 94 85 79 50 
 
Kontor for tjenestetildeling        tlf. 69 68 78 04 
 
Hjemmesykepleien har telefontid mandag til 
fredag kl. 12.30-14.30  
 
 

 
 
 

 

ADMINISTRASJON • RÅDHUSET 
Servicetorget: 69 68 10 00 

postmottak@askim.kommune.no 



 

Mål for hjemmesykepleien 

 
• Vi har deg som bruker og dine pårørende 

i fokus 

• Vi hjelper slik at du kan bo hjemme 
lengst mulig 

• Vi yter tjenester etter vedtak og i 
samarbeid med deg 

• Behovet blir vurdert kontinuerlig i 
samarbeid med deg og dine pårørende 

 

 
Du kan få hjelp hvis: 

 
• du har en akutt eller kronisk 

sykdom/funksjonshemming og har behov 
for hjemmesykepleie 

• du bor i Askim kommune  

• du oppholder deg midlertidig i kommunen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hva kan forventes av 
hjemmesykepleien? 
 

• Hjemmesykepleieren utfører arbeidet 
etter faglig vurdering ut fra vedtak, i 
samarbeid med deg som bruker 

• Hjemmesykepleie er døgnkontinuerlig 

• Hjemmesykepleien betjener 
trygghetsalarmer 

• Du får beskjed om eventuelle endringer 
i tilbudet 

• Personalet legitimere seg med 
identifikasjonskort når hun/han kommer 
(kort med bilde, navn og Askim 
kommunes byvåpen) 

Hva ønsker vi av deg som mottar 
hjemmesykepleie? 

• At du samarbeider om hvordan 
oppgavene kan utføres 

• Ditt hjem er vår arbeidsplass. Vi må 
kunne installere hjelpemidler dersom 
det er behov 

• At det så langt som mulig er enkelt å 
komme fram til huset (for eksempel 
snømåking) 

• Respekt for at vi ønsker å unngå 
nærkontakt med husdyr på grunn av 
allergi eller utrygghet 

• Vi ønsker at flytende håndsåpe og 
tørkerull er tilgjengelig 

• Vi ønsker at det er røykfritt når 
hjemmesykepleien er til stede 
(eventuelt at det luftes før vi kommer) 

• Ved oppvarming av middag, ønskes 
tilgjengelig mikrobølgeovn 

 
 

 
Medisiner: 
 
Hvis hjemmesykepleien overtar ansvaret for 
medisinene dine, ønsker vi at medisinene blir 
levert direkte fra apotek til hjemmesykepleien 
 

Hjelpemidler: 
 
Har du behov for hjelpemidler, kan du ta kontakt 
med fysio/ergoterapiavdelingen eller 
hjemmesykepleien  

 

 

 
 

 

 

VISJON 
 

Menneskelig nær – faglig sterk – 
sammen for deg 

 


