
 

Informasjon om tjenester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

Telefon Øvre Eiker 

32 25 10 00 

 

 Tjenestetildeling  

ring 

Resepsjon Eikertun 

mandag – fredag 

9 – 15 

32 70 18 00 

 

Hjemmetjenesten 

mandag – fredag 

8 – 15 

Hokksund: 
32 70 17 00 

 
Vestfossen: 
32 75 57 00 

 
Skotselv: 

32 25 10  63 
 

Legevakt 

32 25 17 17 

 

 

Oversikt over tjenester /servicetilbud i Helse og omsorg. Ved søknad skal i 

hovedsak kommunens søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester benyttes. 

Enkelte tjenester krever eget søknadsskjema, noe som er markert ved den 

enkelte tjeneste. 

Hjemmesykepleie – bistår med medisinering, stell av sår, personlig hygiene eller 
lignende.  
 
Praktisk bistand – ulike former for bistand f.eks. hjemmetjeneste til praktiske 
gjøremål. 
 
Trygghetsalarm – servicetilbud for personer med redusert funksjonsnivå, som 
har problemer med å varsle ved behov for akutt hjelp.  
 
Varm mat og vask av klær - servicetilbud for personer med redusert 
funksjonsnivå, som ikke er i stand til å ivareta ernæringsbehov eller vask av egne 
klær. 
 
Korttidsopphold i institusjon – tidsavgrenset opphold dag/døgn for personer, 
som trenger en rehabiliterings-, pleie- og/ eller omsorgstjeneste når behovet er 
så omfattende at det ikke kan ivaretas i hjemmet. 
 
Langtidsopphold institusjon - kan gis til personer med varig helsesvikt og 
omfattende behov for pleie, og som ikke kan bo hjemme med tilrettelagte 
tjenester. 
 

Avlastning – kan ytes til personer som ivaretar nødvendig omsorgsoppgaver for 

nærstående. Tjenesten ytes i institusjon eller privat.  

 

Omsorgslønn – kan gis til personer som utfører nødvendige omsorgsoppgaver for 

nærstående som ellers måtte være utført av helse- og omsorgstjenestene.  

Ergo- og fysioterapiavdelingen - kan kontaktes ved nedsettelse/endring av 
funksjon som innebærer utfordringer med aktivitet og deltagelse i dagliglivet. 
 
Kommunalt korttidsutlån av hjelpemidler - ved behov for lån av enkle 
hjelpemidler i inntil tre måneder. Ingen søknad, kontakte oss på telefon. 
 
 

Se neste side -> 



Støttekontakt – er for personer eller familier som har behov for det på grunn av funksjonshemming, alder 
eller sosiale problemer. Støttekontaktens viktigste oppgave er som regel å hjelpe den enkelte til en 
meningsfull fritid. 
 
Individuell plan – For personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.  
 
Parkeringstillatelse – tilbud til personer som har problemer med å forflytte seg, og av den grunn har behov 

for parkeringslettelse. 

http://ovreeiker.kommune.no/tjenester/Sider/parkeringstillatelse%20for%20forflytningshemmede.aspx 

 

 

TT- tjenesten – transporttilbud til personer med redusert funksjonsnivå som ikke er i stand til å benytte 

offentlig kommunikasjon. Søknadsskjema finner du her. 

http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Samferdsel/Kollektivtrafikk/Transport-for-funksjonshemmede/ 

Demens og Kreftkoordinator - demens, kreft eller er pårørende? Ta kontakt med koordinator som kan 
bistå med støttesamtaler, veiledning og annen oppfølging.  
Demenskoordinator telefon 8-15: 911 51 185 
Kreftkoordinator telefon 8-15: 32 75 56 77 eller 918 59 479 
 
Psykisk helsetjeneste - kan bidra til å fremme selvstendighet og tilhørighet hos mennesker med psykiske 

vansker eller lidelser. Det kreves henvisning fra fastlege eller spesialisthelsetjeneste. 

 

Rusomsorg – hjelp og veiledning til rusmiddelmisbrukere.  
 
Kommunal bolig – kan tilbys som en del av et helhetlig tjenestetilbud. 
 
Startlån - er behovsprøvd, og kan gis til varig økonomisk vanskeligstilte husstander, barnefamilier, enslige 
forsørgere og flyktninger. http://www.husbanken.no/brosjyrer/soknadsskjema/ 
 
Tilskudd til etablering i bolig - kan bidra til å skaffe egnede boliger for varig vanskeligstilte på 
boligmarkedet. http://www.husbanken.no/brosjyrer/soknadsskjema/ 
 
Tilskudd til tilpasning av bolig - kan søkes dersom noen i husstanden har nedsatt funksjonsnivå. 
http://www.husbanken.no/brosjyrer/soknadsskjema/ 
 
Tilskudd til utredning og prosjektering – kan søkes dersom din funksjonshemning gjør at du har behov for 
spesialtilpasning av boligen. http://www.husbanken.no/brosjyrer/soknadsskjema/ 
 
  
Mer informasjon om tjenestene finner du på kommunens nettsider www.ovre-eiker.kommune.no. 
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