Når livet er som
mest sårbart ...

STENDI HJEMMETEAM
– Et landsdekkende tjenestetilbud for voksne og barn
som har behov for omfattende pleie i eget hjem
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... er det godt
å komme hjem
Å få være hjemme i vante
omgivelser, omgitt av det som
er kjent og kjært, er viktig for
mange alvorlig syke pasienter
og pårørende.
Kronisk og akutt syke
mennesker kan ha godt
av å slippe langvarige
sykehusopphold. Samtidig
har familier, pårørende
og pasienter med alvorlige
diagnoser som ALS, kreft
eller cerebral parese,
behov for omfattende
hjelpetiltak for å kunne
takle utfordringene som
sykdommen gir.
Behandling hjemme
Å få behandling hjemme i
nære og trygge omgivelser
og av de samme personene, skaper forutsigbare
rammer for både pasient
og pårørende. For mange

handler det om muligheten til å opprettholde et så
normalt liv som mulig, om
medbestemmelsesrett og
ønsket om å leve sammen
som familie.
For andre igjen handler
det om en best mulig slutt
på et kanskje altfor kort
liv, der de små øyeblikkene blir de aller viktigste.
Der symptomlindring,
og det å få være hjemme,
omgitt av de du er glad i,
er det som betyr mest.

Når de små
øyeblikkene
blir de
viktigste

Dette er
Stendi Hjemmeteam
Stendi Hjemmeteam er små, håndplukkede og stabile helseteam med høy
kompetanse og lang erfaring innen somatisk behandling og pleie av pasienter i
eget hjem på oppdrag fra kommuner.
Vi skreddersyr turnuser som ivaretar omsorg, trygghet og forutsigbarhet for
pasienter og pårørende. Våre tjenester kan også bestilles privat. Vi leverer i tillegg
bemanning til sykehjem/hjemmetjeneste og spesialisthelsetjenesten.

Stendi Hjemmeteam har lang erfaring innen somatisk
pleie i eget hjem, og
jobber på oppdrag
fra kommuner for
å gi pasienter pleie,
medbestemmelsesrett og økt
livskvalitet.

Å være profesjonelle
med hjertet
De mest sårbare blant oss
er helt avhengige av at vi
møter dem med den beste
kunnskapen og behandlingen
vi kan tilby.
Stendi Hjemmeteam har et
individuelt tilpasset tjenestetilbud til pasienter som
ønsker og trenger behandling
i et hjemlig miljø. Vi har lang
erfaring både med voksne
klienter og barn med ulike
sykdommer og utfordringer.
Felles for alle er at de har et

omfattende hjelpebehov og
er avhengig av medisinsk
teknisk utstyr. I tillegg har
mange sammensatte lidelser
og trenger både somatisk og
psykososial oppfølging.

Vi har erfaring med

Ved å sette inn små, faste
team rundt hver enkelt pasient skaper vi solide, trygge
og helsefaglige rammer,
og sørger for at behov for
behandling, omsorg og pleie,
livskvalitet og privatliv blir
ivaretatt.

Færre og bedre
opplærte hender
Våre ansatte benytter
en type turnus som gir
ro rundt og god tid til
pasienten. Vår erfaring er
at færre og godt opplærte
hender gir bedre kontinuitet både for pasienten
pårørende og personalet.
Våre team består av
dedikerte medarbeidere med bred erfaring.
Stendi har i tillegg egne
avdelingsledere som alltid
er tilgjengelig og gir tett

oppfølging, støtte og
oppmuntring til pasienter,
pårørende og personale.
Avdelingslederne har
også den faglige oppfølgingen av medarbeiderne,
og fungerer som et bindeledd mellom pasienten,
teamet, ledelse og alle
de ulike instansene og
aktørene som kreves for
å gi pasienten et godt
tjenestetilbud.

Vi har kompetanse på

Amyotrofisk lateralsklerose

Trakeostomi

(ALS)

Intravenøs behandling

Barn og voksne med kreft

Bruk av sentrale

Premature barn med

venekateter og veneport

underutviklede lunger

Smertepumpe

Ernæringsproblematikk

Respiratorbehandling/

Multippel sklerose (MS)

pustestøtte (High-Flow/
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Nyresykdom

Medisinsk sug og

Sjeldne diagnoser som

hostemaskin

ulike syndromer

Sondeernæring

Nyresykdom

Palliativ behandling

Cerebral parese

Dialyse
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Oksygenbehandling

Psykisk utviklingshemming

Medikamenthåndtering

Epilepsi

Kommunikasjonshjelpemidler
Forflytningshjelpemidler

Stendi Hjemmeteam har et
landsdekkende og helhetlig
tjenestetilbud for voksne og
barn som er avhengig av
medisinsk teknisk utstyr
eller har behov for omfattende pleie i eget hjem.

Fordeler for pasienter
og pårørende
Trygg og forutsigbar pleie i kjente omgivelser
Ett fast team. Færre helsearbeidere å forholde seg til
Økt medbestemmelsesrett og ivaretakelse av privatliv
En skreddersydd turnus som gir god tid og ro rundt hver pasient
Tett og kompetent oppfølging av avdelingsleder

Scan og les mer om
Stendi Hjemmeteam:
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Fordeler for
oppdragsgiver

Hva kan vi gjøre
for pasienter i
din kommune?
Vi samarbeider i dag med kommuner over hele
landet, og kan sette inn våre team på kort varsel
når vedtak om helsehjelp i hjemmet fattes.
Vi leverer våre tjenester
i tråd med vedtak fra
kommunen pasienten
bor i. Vi kan bistå med
erfaren spesialkompetanse der slik kompetanse ikke finnes,
eller der det ikke er
samfunnsmessig nyttig
å etablere enkelttiltak
med høy bemanning.
Mobile spesialteam
Våre oppdrag varierer i
lengde ut fra behov, og
kan settes inn på kort
varsel i kommuner som
trenger bistand. Vi vet
at alvorlige diagnoser
og sykdomsforløp ofte er
uforutsigbare og ressur-

skrevende. Derfor er vi
opptatt av å være mobile
og jobber på tvers av
kommunegrensene.
Når behovet for vår
bistand opphører i en
kommune, setter vi inn
våre dedikerte team
i neste. På den måten
unngår oppdragsgiver
overflødig bemanning
ved oppdragsslutt, og vi
kan bidra der behovet
for oss er størst.

En attraktiv
arbeidsgiver
Vi ønsker å være en
attraktiv arbeidsgiver
for de aller beste helsearbeiderne. Derfor legger
vi vekt på å være lønnsledende og ha gode og
ordnede arbeidsforhold.
Vi er opptatt av at folk
skal trives i jobben og er
stolte over å ha lavt
sykefravær og lav turnover.

Behandling i hjemmet
Vi bidrar til at pasienter som
har behov for behandling i
hjemmet får det.

I tråd med vedtak
Vi leverer tjenester i tråd med
vedtak fra kommunen

Kompetansen du trenger
Vi kan bistå med erfaren
spesialkompetanse der slik
kompetanse ikke finnes.

Mobile spesialteam
Våre team kan settes inn på
kort varsel over hele landet.

Kostnadseffektivt
Kommuner unngår overflødig
bemanning etter opphørt
behov.

Arbeidsbesparende
Arbeidsbesparende for oppdragsgiver. Vi tar alt det administrative og fungerer som
bindeledd mellom kommune,
spesialisthelsetjeneste, pasient og pårørende.

Vil du vite mer?
Ta gjerne kontakt med oss, og vi vil fortelle mer om hvordan
vi samarbeider med kommuner og helseforetak for å sikre
pasienter et best mulig tjenestetilbud i hjemmet.
Tove Alne, leder hjemmebaserte tjenester
tove.alne@stendi.no, 467 85 534
Malin Buseth Schjetne, virksomhetsleder hjemmeteam
malin.buseth.schjetne@stendi.no, 907 52 842
Rogaland, Vestland og Agder
Mariann Hetland, mariann.hetland@stendi.no, 938 12 209
Vestfold og Telemark
Anne Katrine Pedersen, anne.katrine.pedersen@stendi.no, 936 82 918
Trøndelag/Møre og Romsdal
Siv-Karin Frantzen, siv.frantzen@stendi.no, 971 41 662
Oslo/Viken/Innlandet
Lise Emelie Storvik, lise.storvik@stendi.no, 928 64 680
Trøndelag/Nordland/Troms og Finnmark
Malin Buseth Schjetne, malin.buseth.schjetne@stendi.no, 907 52 842

Stendi er Norges største private omsorgsaktør,
og leverer et rikt spekter av tjenester innen barnevern,
bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg, brukerstyrt personlig
assistanse (BPA) og hjemmebaserte tjenester.

