
Velkommen til  
 

              avlastningsopphold på 
Løkentunet 

 

 

Telefon 
 

• Sentralbord Løkentunet      69 68 15 00    
 

• Vaktrom                               69 88 78 09 
 

• Korttid/avlastningsenheten    
                                                     69 81 93 01/02 
 

• Avdelingssykepleier             69 88 78 13 
 
 

• Korttidsutlån hjelpemidler    94 85 79 50 
 

• Mottakskonsulent                 69 88 78 04 

 
 

 

 

 
ADMINISTRASJON • RÅDHUSET 

Servicetorget: 69 68 10 00 
postmottak@askim.kommune.no 



 

 

Hva er avlastningsopphold? 

• Avlastning skal gjøre det mulig å 

opprettholde gode familierelasjoner 

og bevare sosiale nettverk 

• Tjenesten skal hindre utmatting hos 

omsorgsgiveren 

• Avlastning skal gi pårørende 

nødvendig og regelmessig fritid og 

ferie 

• Pasienten skal føle seg ivaretatt av 

avdelingens personale, når 

omsorgsgiveren ikke er tilstede 

Tilbudet på Løkentunet: 
 

• Frisør og fotpleie (bør bestilles på 
forhånd) 

• Kafeteria 

• Underholdning  
 

                   

 
 
Hvem kan få et 
avlastningsopphold? 
 

• De som ikke kan dra omsorg for 

seg selv, eller som er helt eller 

delvis avhengig av praktisk eller 

personlig hjelp for å greie 

dagliglivets gjøremål av 

familiemedlemmer 

• Personer med stort omsorgsbehov 

og der familiemedlemmer trenger 

avlastning for særlig tyngende 

omsorgsarbeid 

• Du må bo i kommunen og sammen 

med den som yter omsorgen 

Hva må du huske før du 
kommer til avdelingen? 

 
• Alt tøy må være merket hvis det skal 

vaskes av Løkentunet 

• Avdelingen tar ikke ansvar for 
verdisaker/penger 

• Ta med medisinske opplysninger, 
eventuelle kontrolltimer og 
medisinoversikt 

• Ta med egne medisiner for hele 
oppholdet + inkontinensutstyr 

• Hjelpemidler 

• Det er ikke faste besøkstider på 
avdelingen. Besøkende bes respektere 
måltidene og unngå besøk på disse 
tidspunktene 

•  
 

 
 
 

Hvordan søke om opphold? 
 

• Du kan få søknadsskjema på 
kommunens servicetorg eller du kan 
finne skjemaet selv på kommunens 
hjemmeside (www.askim.kommune.no) 

• Søknaden sendes til: 
 

Askim Kommune 
Avdeling for tjenestetildeling, 
Løkentunet 
Løkenveien 16 
1813 Askim 
 
 

Hva koster et 
avlastningsopphold? 
 

• Avlastning er fritatt for egenbetaling 
 

Hjelpemidler: 
• Hvis du har behov for hjelpemidler kan 

dette ordnes ved å ta kontakt med 
fysio/ergoterapi eller kommunens 
korttidsutlån av hjelpemidler 

 

               
 

 

http://www.askim.kommune.no/

