
VELKOMMEN 
TIL 

2 VEST! 
 
Korttids, - og 
rehabiliteringsavdeling 
Eigersund Kommune / Dalane LMS 
 
Du har fått opphold på 2 vest 
fra dato: 
til dato: 
 
Lengden på oppholdet kan vurderes underveis. 



Vi som arbeider på 2 vest ønsker å gi litt informasjon om oss og om avdelingen. Er det noe du 
eller dine pårørende lurer på så er det bare å ta kontakt med oss. Vi hjelper gjerne. 

Om avdelingen 
2 vest er Eigersund Kommunes korttids, - og rehabiliteringsavdeling. Fra 01.02.2010 ble 
avdelingen en del av Dalane Distriktsmedisinske senter (Dalane DMS), et prosjekt som er i 
tråd med kommende samhandlingsreform, der kompetansen og pasienttilbudet i distriktet 
styrkes. Dalane DMS består av 2 øst, som er Stavanger Universitetssjukehus sin 
rehabiliteringsavdeling lokalisert i Eigersund, samt de fire Dalanekommunene; Eigersund, 
Bjerkreim, Lund og Sokndal. I Dalane DMS er det samhandling mellom 
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som er i fokus: pasienten skal få rett 
behandling, på rett tid og til beste effektive omsorgsnivå.  
 
2 vest har 22 sengeplasser, fordelt på pasienter som trenger rehabiliteringsopphold, 
avlastningsopphold, og utredningsopphold. I tillegg brukes 2 vest av personer som venter på 
et høyere omsorgsnivå. Det er både enerom og dobbeltrom på avdelingen. De ansatte består 
av sykepleiere, hjelpepleiere, fagarbeidere, ergoterapeut og assistenter, og det er tilsynslege på 
avdelingen tre ganger i uken. I tillegg kan 
legevaktslege kontaktes ved behov.  
 
Avdelingen har et nært og godt samarbeid med de ulike avdelingene på Lagård bo, - og 
servicesenter, med de andre bo, - og servicesentrene i kommunen samt med åpen omsorg. 
Avdelingen samarbeider også med Eigersund Kommunes fysio, - og ergoterapitjeneste for å 
gi pasienter på rehabiliteringsopphold en god tverrfaglig rehabilitering. 

Betaling 
Det koster kr. 137,- pr.døgn for de som har korttidsopphold / rehabiliteringsopphold. 
For de som har fått innvilget langtidsplass vil det bli beregnet det som heter vederlag. Der 
hjelper vårt kontorpersonale hvis det er spørsmål om dette. 

Oppholdets varighet og innhold 
Korttidsopphold på 2 vest er tidsavgrenset, og har en hensikt. Under oppholdet vil det foregå 
for eksempel utredning, rehabilitering og lignende alt etter hva som er hensikten med 
oppholdet. Har man et korttidsopphold vil det etter behov bli avholdt et pårørendemøte for å 
planlegge veien videre. Her er ofte også representanter fra hjemmesykepleie og 
ergoterapeut/fysioterapeut med, samt i noen tilfeller tilsynslege. 

Andre nyttige opplysninger 
Vasking av privat tøy er det ønskelig at pårørende hjelper til med. Hvis det er spesielle årsaker 
til at dette ikke er mulig kan man gjør en avtale med avdelingen om bistand til dette. 
 
Verdisaker: avdelingen kan ikke ta ansvar for verdisaker/ penger. Derfor anbefaler vi å ha lite 
med seg av dette. 
 
Medisiner: når man er på korttidsopphold på 2 vest, er det avdelingen som dekker utgifter til 
medisiner. 
 
Vi er pålagt å føre pasientdokumentasjon. Dette gjør vi via et elektronisk datasystem som 
heter Cosdoc. I henhold til Pasientrettighetsloven har bruker og pårørende rett til innsyn i 



journalen. Det vil også bli foretatt IPLOS registering. Dette er en registrering av 
funksjonsnivå til den enkelte. 
 
Vedrørende transport og ledsager ved time på SUS, fastlege, tannlege eller annet: vi har 
dessverre ikke anledning til å følge til timer. Det er ønskelig at pårørende følger. Hvis ikke 
man har anledning kan vi være behjelpelige med å finne andre. Aktuelle personer vil være 
Dalane Private Omsorg, dette må man betale for. Vi har ikke noen spesiell visitt tid, men 
mellom klokken 14 og 15 hviler de fleste middag. 

Måltider 
Frokost: ca kl. 09.00 
Middag: ca kl. 13.00 
Kaffe: ca kl. 16.00 
Kveldsmat: ca kl. 18.00 

Telefonnummer  
• 51 46 88 52 

Andre nyttige telefoner 
• Sentralbordet: 51 46 88 00 
• Avdelingsleder: 51 46 88 51 

 
 
Hilsen personalet på 2 vest 
2 vest/Dalane DMS 


