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Tildeling av helse- og omsorgstjenester 
Vedtatt av kommunestyret (dato) 

___________________________________________________________________________________________ 

Beskrivelse 

Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester behandler søknader om helse- og omsorgstjenester og 

koordinerer tilbud til inneliggende pasienter i sykehus. 

 

Tildelingskontoret tar imot søknader og andre henvendelser, svarer på spørsmål og gir råd og veiledning. 

Tildelingskontoret er ansvarlig for å behandle søknader og fatte vedtak om tildeling av en eller flere tjenester, 

eller gi avslag på søknaden ut fra faglig og helhetlig vurdering.  

 

Fra oppstarten saksbehandles de tradisjonelle pleie- og omsorgstjenestene ved kontoret. Andre henvendelser 

videreformidles til riktig enhet i kommunen.  

 

Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester ment å bidra til 

 En dør inn; for innbyggere og 2.linjetjenesten. 

 Likeverdig behandling av søkere. 

 Lik terskel for tildeling av tjenester. 

 Bedre samordning av de kommunale tjenestene. 

 Høyere kvalitet på saksbehandling. 

 

Tjenester det kan søkes om 

 Avlastning for funksjonshemmede 

 Avlastning i institusjon 

 Brukerstyrt personlig assistent 

 Dagrehabilitering 

 Helsehjelp i hjemmet 

 Institusjon korttidsopphold 

 Institusjon langtidsopphold 

 Ledsagertjeneste i Miljøtjenesten 

 Middagslevering 

 Omsorgsbolig 

 Omsorgsbolig i Miljøtjenesten med heldøgns bemanning 

 Omsorgsbolig med heldøgns bemanning 

 Omsorgslønn 

 Praktisk bistand 

 Støttekontakt 

 Transporttjeneste for funksjonshemmede 

 Trygghetsalarm 

 

Hvem kan søke om tjenester? 

Alle som bor eller oppholder seg i Hemnes og som mener de har behov tjenester.  

 

Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester er vedtatt av kommunestyret høsten 2013.  

 

Hvordan komme i kontakt med tildelingskontoret?  

Kontoret ligger i rådhuset i Korgen, har telefontid fra 08:00-15:00 på hverdager. Søknadsskjema ligger 

tilgjengelig på kommunens nettsider, servicetorg og institusjoner. Du kan henvende deg til tildelingskontoret 

eller en som jobber i helse- og omsorgstjenesten om du ønsker hjelp til å søke eller trenger veiledning i 

søknadsprosessen. Hvis en annen søker for deg, må vedkommende ha fullmakt fra deg som skal ligge som 

vedlegg til søknaden. 

 

Hvem utfører tjenesten? 

Når tildelingskontoret har vedtatt hvilke tjeneste du tilbys, går bestillingen til de som skal utføre tjenesten. Hvem 

som utfører tjenesten avhenger av hvilken tjeneste du er tildelt. De som jobber ved tildelingskontoret 

samarbeider med de som skal utføre tjenesten. Dersom ditt behov for hjelp endres vesentlig, vil 

tildelingskontoret vurdere tjenesten på nytt. 

 

 



 

 

Hvem jobber på tildelingskontoret? 

Tildelingskontoret er bemannet av fagpersoner med forskjellig bakgrunn. I saksbehandlingen er 

tildelingskontoret ansvarlige for å trekke inn de fagpersoner som er nødvendig for å påse at saken er så godt 

opplyst som mulig. 

 

Taushetsplikt 

Alle ansatte ved tildelingskontoret har taushetsplikt. 

 

Søknad 

Det bør foreligge en skriftlig og underskrevet søknad fra bruker med nødvendige helseopplysninger. Du må 

legge ved en fullmakt dersom det er en annen som søker for deg. 

 

Søknadsskjema finnes på www.hemnes.kommune.no eller fås ved å kontakte Tildelingskontoret for helse-

omsorgstjenester på telefon 75 19 70 46. Tildelingskontoret kan på henvendelse gi mer utfyllende informasjon 

om tjenestetilbudet, og om nødvendig bistå med å formulere en skriftlig søknad. 

 

Saksbehandling 

Så snart tildelingskontoret har mottatt din søknad, vil du bli kontaktet. Tildelingskontoret innhenter opplysninger 

om deg ved å ringe deg, eller avtaler med deg om å komme på hjemmebesøk. Det foretas individuelle 

kartlegging og vurdering i forhold til behov for hjelp. Kommunen plikter å behandle saken uten ugrunnet 

opphold, hvis søknaden ikke kan behandles innen fire uker får du skriftlig beskjed om dette. 

 

Saksbehandlingstid 

Kommunen har plikt til å behandle saken så fort som mulig. Dersom dette ikke kan gjøres innen én måned, skal 

du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når du kan forvente at det blir fattet et vedtak. 

 

Vedtak  

Tildelingskontoret fatter vedtaket etter at saken er utredet og nødvendig informasjon innhentet. I vedtaket 

beskrives hva slags tjeneste du er tildelt og hvor mye hjelp du kan forvente å motta. Dersom det skal betales for 

tjenesten vil dette bli opplyst om i vedtaket. Dersom det vurderes at du ikke har behov for hjelp, vil du motta et 

vedtak om avslag. 

 

Klagemulighet 

Dersom du mener du ikke får nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du klage over dette til kommunen 

og/eller til Fylkesmannen i Nordland. Du kan klage på vedtaket innen en frist på fire uker.



 

 

Avlastning for funksjonshemmede 
Vedtatt av kommunestyret (dato) 

___________________________________________________________________________________________ 

Beskrivelse 
Avlastning er et tilbud om omsorgsfrie perioder for familien. Avlastning gis i form av opphold i private hjem, 

bofellesskap og på Aspmoen barneavlastning.  

 

Hvem kan få tjenesten? 

Familier som har omsorgsoppgaver for kronisk syke og/eller funksjonshemmede barn og voksne med omfattende 

hjelpebehov. Dette gjelder personer som ikke kan ha omsorg for seg selv, eller er helt avhengig av praktisk eller 

personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Tilbudet skal bidra til å avlaste omsorgsgiver og stimulere til 

videre innsats. 

 

Momenter som tas i betraktning er om omsorgsarbeidet: 

 Foregår over mange timer per måned. 

 Er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig. 

 Innebærer mye nattevåk, eller avbrudd i nattesøvn. 

 Skjer i perioder, eller hele tiden. 

 Fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid. 

 

Tjenestetilbud 
Avlastningen gis som enkelttilfeller eller regelmessig til familier med omsorg for barn og voksne med 

funksjonshemming, slik at familien får en omsorgsfri periode, og gir den funksjonshemmede et tilpasset og 

meningsfylt opphold. 

 Tjenesten gis ikke oftere enn hver tredje helg. 

 Tjenestetilbudet gis i hovedsak mellom fredag etter skoletid til mandag kl. 08:00, og i ukedager. 

 I tillegg til helgeavlasting kan det årlig gis inntil 10 dager i ferieavlastning.  

 Tjenesten har ikke ansvar for å bistå ved andre aktiviteter enn det avdelingen selv planlegger. 

 Tjenesten gis ikke i høytider. 

 Tjenesten inkluderer kost og losji. 

 

Lovgrunnlag 
Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 6 bokstav d. 

 

Hva kan du forvente? 

 Tjenesten gis i henhold til vedtak, og til de tider som er avtalt 

 Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor 

vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud.  

 Tjenesten vurderer jevnlig tjenestebehov, innhold og omfang. 

 Personalet overholder taushetsplikten. 

 Tjenesten ytes med respekt for tjenestemottakers livssituasjon og hjem. 

 Ved smittsomme sykdommer, kan avlastningsopphold avlyses. 

 

Forventninger til tjenestemottaker og familie 

 Gir nødvendig informasjon for å kunne tilby et faglig forsvarlig tilbud til tjenestemottaker. 

 Tar med personlig utstyr som merket privattøy til aktuelle formål, toalettsaker og tekniske hjelpemidler. 

Umerket tøy erstattes ikke. PC/spill tas med på eget ansvar. 

 Sørger for dokumenterte og oppdaterte medisinlister og ferdige ilagte ukedosetter. 

 Ansvarlig for transport til og fra avlastningsoppholdet til avtalt tid. 

 Gir beskjed i god tid hvis tilbudet ikke benyttes. 

 Gir beskjed hvis dere reiser bort, og oppgi kontaktopplysninger om nærmeste pårørende. 

 Har med tilstrekkelig med lommepenger til ulike aktiviteter, TT-kort og ledsagerbevis. 

 Lar brukers bil være tilgjengelig under avlastningsoppholdet. 

 

Pris 

Tjenesten er gratis.  



 

 

Avlastning i institusjon 
Vedtatt av kommunestyret (dato) 

___________________________________________________________________________________________ 

Beskrivelse 

Avlastning er et tilbud om omsorgsfrie perioder for pårørende. Avlastning gis i form av institusjonsopphold 

(sykehjem) for den omsorgstrengende. 

 

Hvem kan få tjenesten? 

Pårørende som har omfattende omsorgsoppgaver for personer for kronisk syke og /eller funksjonshemmede. 

Dette gjelder personer som ikke kan ha omsorg for seg selv, eller er helt avhengig av praktisk eller personlig 

hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Tilbudet skal bidra til å avlaste omsorgsgiver og stimulere til videre 

innsats. 

 

Momenter som tas i betraktning er om omsorgsarbeidet: 

 Foregår over mange timer per måned. 

 Er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig. 

 Innebærer mye nattevåk, eller avbrudd i nattesøvn. 

 Skjer i perioder, eller hele tiden. 

 Fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid. 

  

Tjenestetilbud 
 Tjenesten tilrettelegges på best mulig måte ut fra personlige behov, og skal bistå tjenestemottaker til å bli 

mest mulig selvhjulpen i dagliglivet. 

 Avlastning gis i inntil 2 uker. 

 Tjenestetilbudet innebærer dobbeltrom med eget bad og toalett samt tilgang til omsorgssenterets 

fellesarealer og fellestjenester.  

 Tjenesten inkluderer kost og losji 

 Avdelingen har legetilsyn en gang ukentlig. 

 

Hva kan du forvente? 

 Tjenesten gis i henhold til vedtak, og til de tider som er avtalt. 

 Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor 

vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud.  

 Personalet overholder taushetsplikten. 

 Tjenesten ytes med respekt for tjenestemottakers livssituasjon.  

 

Forventninger til tjenestemottaker og familie 

 Gir nødvendig informasjon for å kunne tilby et faglig forsvarlig tilbud til bruker.  

 Tar med personlig utstyr som merket privattøy til aktuelle formål, toalettsaker og tekniske hjelpemidler. 

Umerket tøy erstattes ikke. PC/spill tas med på eget ansvar. 

 Sørger for dokumenterte og oppdaterte medisinlister og ferdige ilagte ukedosetter. 

 Gir avdelingen kontaktinformasjon om nærmeste pårørende. 

 Har med tilstrekkelig med lommepenger til ulike aktiviteter. 

 

Lovgrunnlag 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 nr. 6 bokstav d.  

 

Pris 
Avlastning er gratis. Legemidler dekkes ikke. 

  



 

 

Brukerstyrt personlig assistanse 
Vedtatt av kommunestyret (dato) 

___________________________________________________________________________________________ 

Beskrivelse 

Brukerstyrt personlig assistanse er en ordning som gir tjenestemottaker bistand og opplæring i forhold til 

praktisk og personlig hjelp i dagliglivet. Tjenesten er organisert slik at tjenestemottaker har rollen som 

arbeidsleder.  

 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt 

funksjonshemmede som har behov for bistand, og skal bidra til at funksjonshemmede får et aktivt og mest mulig 

uavhengig liv. Tjenestemottaker skal ha innflytelse på hvem han vil ha som assistent, hva assistenten skal gjøre, 

hvor og til hvilke tider assistansen skal gis. Tjenesten knyttes til personen, ikke til boligen. 

 

Når BPA innvilges, bortfaller støttekontakttjeneste, dersom dette er innvilget tidligere. 

 

Hvem kan få tjenesten? 

BPA gis til hjemmeboende mellom 18 og 67 år med sammensatte og omfattende hjelpebehov på mellom 25-32 

timer pr. uke. Søker må ha egeninnsikt og ressurser til et aktivt liv, og være i stand til å inneha 

arbeidslederrollen.  

 

Momenter som tas i betraktning er om: 

 BPA vurderes som den mest hensiktsmessige måte å utnytte kommunens ressurser på. 

 Hjelpebehovet er omfattende, varig og stabilt. 

 Tjenestemottaker kan ivareta arbeidslederrollen (unntaksvis kan en representant for bruker, som f.eks. 

foreldre eller ektefelle, inneha arbeidslederrollen dersom arbeidsleder bor i samme husstand). 

 

Tjenester som krever medisinskfaglig kompetanse, og som bare kan hjemles i lov om helse- og omsorgslovens § 

3-2 nr. 6 bokstavene a, c og d, inngår ikke ved tildeling av BPA.  

 

Tjenestemottakere som har heldøgnstilbud i institusjon og omsorgsbolig får sitt tjenestebehov dekket der. BPA 

innvilges ikke i tillegg. 

 

Den som er ute av stand til å være arbeidsleder skal få sitt behov for praktisk bistand dekket av andre tjenester. 

 

Lovgrunnlag 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-8, jf. § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. 

 

Tjenestetilbud 

Brukerstyrt personlig assistanse kan innebære 

 Gjøremål i hjemmet, skole, fritid og arbeid.  

 Direkte personlig bistand med påkledning og hygiene. 

 Tilrettelegging og tilberedelse av måltider. 

 

Tildelte timer som ikke har vært i bruk, kan overføres til timebank i inneværende år men ikke overføres til neste 

år. 

 

Hva kan du forvente? 

 Tjenesten skal være forutsigbar og tilrettelegges på best mulig måte ut fra personlige behov, og skal bistå 

bruker til å bli mest mulig selvhjulpen i dagliglivet.  

 Tjenesten ytes i henhold til vedtak, og til de tider som er avtalt. 

 Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor 

vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud.  

 Tjenesten vurderer jevnlig tjenestebehov, innhold og omfang. 

 Tjenesten ytes med respekt for tjenestemottakers livssituasjon og hjem. 

 Overholdelse av taushetsplikten. 

 Informasjon gis snarest til tjenestemottaker hvis det av uforutsette grunner ikke kan gis tjeneste som avtalt. 

 

Forventninger til tjenestemottaker 

 Utfører oppgaver en selv er i stand til å utføre. 



 

 

 Er villig til å gjøre seg nytte av hjelpemidler som kan lette hverdagen for både deg og de ansatte. 

 Har flytende håndsåpe, papirhåndklær, søppelposer tilgjengelig for tjenesten. 

 Gir beskjed til assistent ved fravær som berører avtalte tidspunkt. 

 Medvirker til at assistentene har et forsvarlig arbeidsmiljø med tanke på husdyr, temperatur, røyk og 

framkommelighet til hjemmet. 

 Gir beskjed dersom hjelpebehovet endres. 

 Du stiller egen bil til disposisjon ved kjøring i forbindelse med tjenesteoppdraget. 

 

Arbeidsleder- og arbeidsgiverrollen 

Brukerstyrt personlig assistanse vil si at tjenestemottaker selv fungerer som arbeidsleder for assistentene. 

Tjenestemottaker må kunne definere sine behov, lære opp og veilede assistenten hvordan hjelpen gis, samt kunne 

sette opp og følge opp arbeidsplaner etter gjeldende lov og særavtale. Skriftlig avtale om rolleavklaring og 

fordeling av ulike oppgaver i ordningen inngås mellom arbeidsleder og arbeidsgiver.  

 

Tilsetting av assistenter 

Assistenter tilsettes av kommunen, og avlønnes som pleiemedhjelper i henhold til ansiennitet. Pårørende eller 

andre nærstående tilsettes ikke som BPA i eget hjem. Kommunen er arbeidsgiver. Tjenestemottaker deltar i 

tilsettingsprosessen. 

 

Det forventes at pårørende i husstanden bidrar både med praktiske gjøremål og personlig bistand og omsorg 

rettet mot ektefelle, barn, foreldre. Pårørende eller andre nærstående som yter tyngre omsorg, kan eventuelt få 

kompensasjon for dette ved tildeling av omsorgslønn etter lov om helse- og omsorgstjenester § 3-6 eller 

avlastning i institusjon etter lov om helse- og omsorgstjenester § 3-2 6 bokstav d.  

 

Pris 
Brukerstyrt personlig assistanse betaler egenandel for den praktiske delen av bistanden jf. lov om helse- og 

omsorgstjenester § 11-2. Egenbetalingen er en abonnementsordning som innebærer et fast månedlig beløp 

uavhengig av hvor mye hjelp som ytes. Dette i henhold til betalingssats fastsatt av kommunestyret.   



 

 

Dagrehabilitering 
Vedtatt av kommunestyret (dato) 

___________________________________________________________________________________________ 

Beskrivelse 
Dagrehabilitering er et dagtilbud ved kommunens omsorgssentre som skal bidra til aktivisering, samvær og 

trening i felleskap med andre. 

 

Hvem kan få tjenesten? 

Tilbudet gis til hjemmeboende som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming har behov for 

 Å komme seg ut av en isolert og passiv tilværelse 

 Aktivisering 

 Avlasting for pårørende 

 

Tjenestetilbud 
Dagrehabiliteringen er åpen hverdager mellom kl. 08:00-15:00, og er stengt på høytidsdager og under 

ferieavvikling. Tilbudet gis i henhold til enkeltvedtak. Tilbudet kan endres, evt. falle bort, ved endring i 

tjenestens kapasitet.  

 

Dagrehabiliteringen er en pådriver for aktivitetene i sentrene. Det arrangeres ulike aktiviteter i løpet av året med 

vektlegging av det sosiale samværet. 

 

Tilbud til hjemmeboende brukere (tildeles etter søknad): 

 Transport til og fra dagrehabiliteringen. 

 Formiddagskaffe og middag. 

 Aktiviteter som trening, lesing, turer, håndarbeid, snekring m.m.  

 Samarbeider med ergoterapeut og fysioterapeut, som kan være behjelpelig med tilrettelegging av 

treningsprogram for den enkelte. 

 

Tilbud til beboere ved sentrene: 

 Beboere ved sentrene kan visse dager benytte seg av tilbudet ved dagrehabiliteringen jf. aktivitetsplan. 

 Egentrening på treningsapparat kan benyttes hver dag. Ta kontakt med fysioterapeut for råd og veiledning. 

 Dagrehabiliteringen ved Korgen og Hemnesberget omsorgstjeneste har egen buss som kan leies ut etter 

avtale med tjenesten. Det tas leiepris pr. km.   

 

Lovgrunnlag 
Tjenesten er ikke lovpålagt.  

 

Hva kan du forvente? 

 Tjenesten gis i henhold til vedtak, og til de tider som er avtalt 

 Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor 

vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud.  

 Personalet overholder taushetsplikten. 

 Tjenesten ytes med respekt for tjenestemottakers livssituasjon og hjem. 

 

Forventninger til tjenestemottaker 

 Deltar og bidrar i aktiviteter og det en klarer selv.  

 Melder fra hvis behovet for dagrehabilitering opphører. 

 Gir beskjed til tjenesten hvis det er dager plassen ikke benyttes. Hvis dette utelates faktureres det på vanlig 

måte, jf. vedtak. 

 

Pris 
Prisen for dagrehabilitering reguleres årlig av kommunestyret. Faktura sendes ut en gang pr. måned eller etter 

avtale. 

 

 

  



 

 

Helsehjelp i hjemmet 
Vedtatt av kommunestyret (dato) 

________________________________________________________________________________________ 

Beskrivelse 
Helsehjelp i hjemmet er bistand til personlige og helserelaterte gjøremål. 

 

Hvem kan få tjenesten? 

Helsehjelp i hjemmet gis til den som oppholder seg i Hemnes kommune. Hjelpen gis til den som på grunn av 

sykdom og/eller funksjonsnedsettelse ikke selv kan ivareta grunnleggende helse- og omsorgsbehov personlige 

gjøremål, og/eller som ikke selv kan oppsøke helsehjelp. 

 

Tjenestetilbud 
Helsehjelp i hjemmet er en heldøgns tjeneste. Tjenesten skal være forutsigbar og tilrettelegges på best mulig 

måte ut fra personlige behov, og skal bistå tjenestemottaker til å bli mest mulig selvhjulpen i dagliglivet. 

 

Helsehjelp i hjemmet innebærer bistand eller tilrettelegging av: 

 Personlig stell og hygiene 

 På-/avkledning 

 Måltider og kosthold  

 Legemiddelbistand 

 Sykepleiefaglige prosedyrer 

 Observasjoner 

 

Som helsehjelp regnes ikke koking av middag, snømåking, vedbæring, fotpleie m.m. 

 

Helsehjelp i hjemmet innvilges ikke når personer kan få utført helsehjelp ved legekontor, som f.eks. sårstell, 

injeksjoner, blodprøver og multidose. Transport til og fra legekontor er ikke et kommunalt ansvar.  

 

Lovgrunnlag 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 nr. 6 bokstav a.  

 

Hva kan forventes? 

 Tjenesten gis i henhold til vedtak, og til de tider som er avtalt 

 Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor 

vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud.  

 Tjenesten vurderer jevnlig tjenestebehov, innhold og omfang 

 Tjenesten ytes med respekt for tjenestemottakers livssituasjon og hjem 

 Overholdelse av taushetsplikten 

 Informasjon gis snarest til tjenestemottaker hvis det av uforutsette grunner ikke kan gis tjeneste som avtalt 

 Følger opp igangsatt behandlingsopplegg og samarbeider med annet helsepersonell dersom dette er 

nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp. I den forbindelse vil du bli bedt om å gi ditt samtykke 

 Legitimerer seg med tjenestekort. 

 Tildeler egen kontaktperson/koordinator. 

 

Forventninger til tjenestemottaker 

 Utfører oppgaver en selv er i stand til å utføre. 

 Er villig til å gjøre seg nytte av hjelpemidler som kan lette hverdagen for både deg og de ansatte. 

 Har flytende håndsåpe, papirhåndklær, søppelposer tilgjengelig for tjenesten. 

 Gir beskjed ved fravær som berører avtalte tidspunkt. 

 Medvirker til at personalet har et forsvarlig arbeidsmiljø med tanke på husdyr, temperatur, røyk og 

framkommelighet til hjemmet ditt. 

 Gir beskjed dersom hjelpebehovet endres. 

 

Pris 

Helsehjelp i hjemmet er gratis. Legemidler og enkelte produkter/medisinsk utstyr må tjenestemottaker betale 

selv. 

 

  



 

 

Institusjon korttidsopphold 
Vedtatt av kommunestyret (dato) 

_______________________________________________________________________________________ 

Beskrivelse 
Korttidsopphold i institusjon er et tidsavgrenset tilbud for å imøtekomme et behov for heldøgns pleie og omsorg. 

 

Tilbudet kan gis som 

 Observasjon/utredning av hjelpebehov. 

 Rekonvalesens etter sykehusopphold. 

 Rehabilitering. 

 Lindrende behandling og pleie ved livets slutt. 

 

Hvem kan få tjenesten? 

 Brukeren må oppholde seg i Hemnes kommune 

 Det må foreligge en vurdering fra kommunen om at det ikke er forsvarlig at brukeren er hjemme med hjelp 

av hjemmetjenesten og/eller tilbud om dagplass 

 Vurderingsopphold kan være aktuelt for brukere, som ikke tidligere har hatt hjemmetjenester, for å finne ut 

hvilken hjelp brukeren vil trenge i hjemmet etter endt opphold 

 

Tjenestetilbud 
 Tjenesten gis som individuell pleie og omsorg i institusjon. 

 Korttidsopphold gis i en tidsbegrenset periode. 

 Tjenestetilbudet innebærer dobbeltrom med eget bad og toalett samt tilgang til omsorgssenterets 

fellesarealer og fellestjenester. 

 Avdelingen har legetilsyn en gang ukentlig. 

 

Hva kan du forvente? 

 Tjenesten gis i henhold til vedtak, og til de tider som er avtalt. 

 Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor 

vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud.  

 Tjenesten vurderer jevnlig tjenestebehov, innhold og omfang. 

 Tjenesten ytes med respekt for tjenestemottakers livssituasjon. 

 Overholdelse av taushetsplikten. 

 

Forventninger til tjenestemottaker og familie 

 Gir nødvendig informasjon for å kunne tilby et faglig forsvarlig tilbud til bruker. 

 Tar med seg personlig utstyr som merket privattøy til aktuelle formål, toalettsaker og tekniske 

hjelpemidler. Umerket tøy erstattes ikke.  

 Gir avdelingen kontaktinformasjon om nærmeste pårørende.  

 Har med tilstrekkelig med lommepenger til ulike aktiviteter. 

 

Lovgrunnlag 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 nr. 6 bokstav c.  

 

Pris 
Et korttidsopphold beregnes iht. statens satser inntil 60 dager per kalenderår. Jfr. Forskrift om vederlag beregnes 

en annen døgnpris når korttidsoppholdet varer utover 60 dager per kalenderår. 

 

Egenbetalingen dekker reise til og fra korttidsopphold, kost og losji, hygieneartikler, samt medisiner og 

lovpålagte helsetjenester. Klær, frisør og fotterapi dekkes ikke av egenbetalingen. 

  



 

 

Institusjon langtidsopphold 
Vedtatt av kommunestyret (dato) 

_______________________________________________________________________________________ 

Beskrivelse 
Langtidsopphold i institusjon er et tilbud for å imøtekomme et behov for heldøgns pleie og omsorg til brukere 

som ikke lenger er i stand til at bo i eget hjem.  

 

Tilbudet gis i somatiske bogrupper eller i bogrupper for demente. 

 

Alle hjemmetjenester (støttekontakt, BPA, omsorgslønn) bortfaller ved tildeling av langtidsopphold.  

 

Hvem kan få tjenesten? 

Institusjonsplass gis til de med stort behov for medisinsk behandling og pleie som ikke får dekket sine daglige 

behov for pleie og omsorg av hjemmetjenesten. Andre tiltak som helsehjelp i hjemmet, personlig bistand 

(hjemmehjelp) tilrettelagt bolig på lavere nivå, korttidsopphold i institusjon eller samarbeid med 

familie/omsorgsytere/annet nettverk er vurdert. 

 

Personer som vurderes til plass i bogruppe for demente skal på forhånd være utredet med tanke på demens og 

skal ha fått demensdiagnose, samt ha legeerklæring som redegjør for denne utredningen. 

 

Pasienter som vurderes til ikke lenger å ha utbytte av bogruppe for demente, vil bli vurdert overført til plass i 

somatisk bogruppe. Vurderingene gjøres i samråd med tilsynslegen. 

 

Tjenestetilbud 
 Tjenesten gis som individuell pleie og omsorg i institusjon. 

 Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor 

vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud.  

 Tjenesten gis i samsvar med kvalitetsforskriften for helse- og omsorgstjenester 

 Tjenestetilbudet innebærer hovedsakelig plass i enkeltrom, med eget bad og toalett, samt tilgang til 

omsorgssenterets fellesarealer og fellestjenester. I spesielle tilfeller kan det for en kort periode være aktuelt 

å dele rom med en annen. Likeså kan det være aktuelt å bytte rom dersom det er nødvendig for bogruppen.  

 Avdelingen har legetilsyn en gang ukentlig. 

 Kjøp av frisør- og fotterapitjenester 

 Det er ikke tillatt å røyke inne i senteret. Hjelp for å komme ut tilbys.  

 

Hva kan du forvente? 

 Tjenesten gis i henhold til vedtak, og til de tider som er avtalt. 

 Tjenesteinnholdet planlegges sammen med tjenestemottaker og hjelpeverge/pårørende. 

 Personalet overholder taushetsplikten. 

 Tjenesten ytes med respekt for tjenestemottakers livssituasjon. 

 

Hva som forventes av tjenestemottaker og familie 

 Gir nødvendig informasjon for å kunne tilby et faglig forsvarlig tilbud til bruker. 

 Tar med seg personlig utstyr som merket privattøy til aktuelle formål. Umerket tøy erstattes ikke.  

 Gir avdelingen kontaktinformasjon om nærmeste pårørende. 

 

Lovgrunnlag 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 nr. 6 bokstav c.  

 

Pris 
Pris beregnes ut fra Forskrift om vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester. 

 

Egenbetalingen dekker kost og losji, nødvendige toalettartikler, medisiner, tannbehandling, transport til og fra, 

samt nødvendig helsebehandling, lovpålagte helsetjenester og NRK-lisens. 

 

  



 

 

Ledsagertjeneste i Miljøtjenesten 
Vedtatt av kommunestyret (dato) 

_______________________________________________________________________________________ 

Beskrivelse 
Ledsager følger og bistår tjenestemottaker på ferieturer eller sommer- og vinteraktivitetsuker. 

 

Hvem kan få tjenesten? 

Funksjonshemmede over 18 år som bor i bofellesskap eller i egen bolig med tjenestetilbud fra personalbase 

tilknyttet bofellesskap. Den funksjonshemmede må ha et definert behov for bistand til å kunne gjennomføre en 

ferietur alene eller sammen med andre i gruppe. 

 

Innhold i tjenesten 

 Hver tjenestemottaker disponerer inntil 48 timer pr. år i ledsagermidler. 

 Ledsager bidrar til at tjenestemottaker får den bistand som er nødvendig for å kunne gjennomføre en 

feriereise som er planlagt og godkjent på forhånd. 

 

Hva kan du forvente? 

 Tjenesten gis i henhold til vedtak, til de tider som er avtalt.  

 Ferieturen skal planlegges i god tid på forhånd. 

 Den som reiser som ledsager skal på forhånd ha godkjent opplegget. 

 Overholder taushetsplikten. 

 

Forventninger til tjenestemottaker 

 At ferieturen er godt planlagt på forhånd. 

 At alle nødvendige billetter er bestilt og utgifter betalt. 

 

Lovgrunnlag 

Tjenesten er ikke lovpålagt. 

 

Pris, godtgjørelse og utgiftsdekking 

Kommunen dekker ledsagers lønnsutgifter. 

 

Tjenestemottaker dekker ledsagers utgifter til reise, opphold og kost beregnet til 3 måltider pr. døgn.  

 

Kommunen utbetaler i tillegg en døgngodtgjørelse til ledsager på kr 310,- pr. døgn som skal dekke andre 

udefinerte utgifter under ferieturen. 

  



 

 

Middagslevering 
Vedtatt av kommunestyret (dato) 

_______________________________________________________________________________________ 

Beskrivelse 
Middagsutlevering til hjemmeboende. 

 

Hvem kan få tjenesten? 

Hjemmeboende personer som på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse, alderdomssvekkelse eller andre årsaker 

ikke klarer å tilberede et varmt måltid til seg selv.  

 

Tjenestetilbud 
 Middagen tilberedes av faglærte kokker ved kommunens institusjonskjøkken, og er av god 

ernæringsmessig kvalitet. 

 Middagen pakkes i porsjonspakker, bringes ut kald og leveres samlet for en hel uke og har en holdbarhet på 

inntil 12 dager. 

 Tilpasses den enkelte tjenestemottakers behov for diett. 

 

Hva kan du forvente? 

 Tjenesten gis i henhold til vedtak, og til tider som er avtalt. 

 Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor 

vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud.  

 Tjenesten vurderer jevnlig ditt tjenestebehov, innhold og omfang. 

 Tjenesten ytes med respekt for tjenestemottakers livssituasjon og hjem. 

 Overholdelse av taushetsplikten. 

 Hvis det av uforutsette grunner ikke kan gis tjeneste som avtalt, informerer vi deg/din representant snarest. 

 Legitimerer seg med tjenestekort. 

 

Forventninger til tjenestemottaker 

 Tilbereder middagen i hjemmet ved hjelp av stekeovn, mikrobølgeovn eller vannbad.  Må ha 

mikrobølgeovn dersom tjenesten skal være behjelpelig med oppvarming. 

 Melder til leveringskjøkkenet en uke i forkant ved avbestilling. Hvis dette utelates faktureres det på vanlig 

måte, jf. vedtak. 

 Ved behov for ½ porsjon, spesielle ønsker eller spesiell diett, må dette opplyses om ved bestilling. 

 

Lovgrunnlag 
Tjenesten er ikke lovpålagt. 

  

Pris 
Prisen for middagslevering reguleres årlig av kommunestyret. Faktura for bestilt middag sendes ut en gang pr. 

måned.  



 

 

 



 

 

Omsorgsbolig 
Vedtatt av kommunestyret (dato) 

_______________________________________________________________________________________ 

Beskrivelse 
Omsorgsbolig er bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta 

heldøgns omsorg etter behov. 

 

Omsorgsboliger er å betrakte som beboers hjem og møbleres med egne møbler og hvitevarer. Det følger ingen 

tjenester med boligen. Ved behov for helsehjelp i hjemmet, praktisk bistand e.l. må det søkes om dette.  

 

Boligen kan ikke framleies. Kun tjenestemottakers ektefelle/samboer kan bo på samme adresse. 

 

Hvem kan få tjenesten? 

 Eldre, syke og funksjonshemmede og andre. 

 Innbyggere over 18 år som har behov for tilpasset bolig for å kunne bo i eget hjem. 

 Tjenestesøker må ha vært bosatt i Hemnes kommune de siste 6 måneder. 

 Omsorgsbolig kan tildeles personer med behov for helsehjelp i hjemmet eller praktisk bistand og med en 

bo-/livssituasjon som gjøre det vanskelig å bo hjemme. Salg og kjøp av ny bolig skal være vurdert før en 

kan bli tildelt omsorgsbolig. 

  

Hva kan du forvente? 

 Tjenesten gis i henhold til vedtak, og til tider som er avtalt. 

 Gyldig husleiekontrakt. 

 Vaktmestertjeneste. 

 

Forventninger til tjenestemottaker 

 Overholder husleiekontrakt. 

 Melder fra om skader i leiligheten. 

 Melder så snart som mulig om endring av adresse/oppsigelse av omsorgsboligen. 

 

Lovgrunnlag 
Tjenesten er ikke lovpålagt. Husleieloven regulerer selve leieforholdet av omsorgsboligen. 

 

Pris 
Prisen for tilrettelagte omsorgsboliger reguleres årlig av huseier. Faktura sendes ut en gang pr. måned. I tillegg 

kommer utgifter til strøm og forsikring av eget innbo. Det kan søkes om bostøtte fra Husbanken. 

  



 

 

Omsorgsbolig i omsorgssentre med heldøgns bemanning 
Vedtatt av kommunestyret (dato) 

_______________________________________________________________________________________ 

Beskrivelse 
Omsorgsbolig med heldøgns bemanning er et bo- og omsorgstilbud med bemanning i umiddelbar nærhet til 

boligen. Boligen er tilpasset bevegelseshemmede. En omsorgsbolig er å betrakte som beboers hjem, og møbleres 

med egne møbler og evt. hvitevarer. Hjemmetjenester tildeles etter individuelt behov. 

 

Boligen kan ikke framleies. Ektefelle/samboer kan bo på samme adresse. Dersom tjenestemottakers behov for 

omsorgsbolig med heldøgns bemanning opphører, må gjenværende ektefelle/samboer flytte ut fra boligen, 

dersom han/hun ikke kvalifiserer til bemannet omsorgsbolig. 

 

Hvem kan få tjenesten? 

 Tjenestesøker over 18 år må ha vært bosatt i Hemnes kommune de siste 6 måneder. 

 Personer som har behov heldøgns pleie og omsorg.  

 Bistandsbehovet skal være så omfattende at det ikke kan imøtekommes på forsvarlig måte i ordinær bolig. 

 Før omsorgsbolig med heldøgns bemanning innvilges, skal alternative tiltak være vurdert og/eller prøvd; så 

som hjemmesykepleie, praktisk bistand, trygghetsalarm, rullerende korttidsopphold. 

 

Tjenestetilbud 
 Omsorgsboligen har bemanning i umiddelbar nærhet. 

 Alle boliger har systemer som gjør at personalet kan varsles ved behov for hjelp. 

 Helse- og omsorgstjenester tildeles etter faglig og individuell vurdering. 

 Hver beboer tildeles en primærkontakt/koordinator. 

 Alle måltider kan kjøpes; frokost, middag, ettermiddagskaffe og kveldsmat. 

 Tilgang til fellestjenester og fellesarealer. 

 

Hva kan du forvente? 

 Tjenesten gis i henhold til vedtak, og til de tider som er avtalt. 

 Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor 

vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud.  

 Tjenesten vurderer jevnlig tjenestebehov, innhold og omfang. 

 Tjenesten ytes med respekt for tjenestemottakers livssituasjon og hjem. 

 Overholdelse av taushetsplikten. 

 Tildeler egen kontaktperson/ koordinator. 

 

Forventninger til tjenestemottaker 

 Overholder husleiekontrakt.    

 Melder fra om skader i leiligheten. 

 Behandler kommunens ansatte med respekt. 

 Overholder avtaler med personalet. 

 Gir beskjed hvis du reiser bort. 

 Utfører oppgaver en selv er i stand til å utføre. 

 Er villig til å gjøre seg nytte av hjelpemidler som kan lette hverdagen for både deg og de ansatte. 

 Medvirker til at personalet har et røykfritt arbeidsmiljø. 

 Melder så snart som mulig om endring av adresse/oppsigelse av boligen. 

 

Lovgrunnlag 
Boligen er ikke en lovpålagt tjeneste. Husleieloven regulerer selve leieforholdet av omsorgsboligen. Tjenestene 

som ytes i boligen er regulert i lov om helse- og omsorgstjenester, jf. § 3-2 annet ledd, punkt 6 bokstav a og b. 

Disse tjenestene tildeles i egne enkeltvedtak.   

 

Pris 
Husleie betales etter vedtatte satser. I tillegg kommer utgifter til strøm og forsikring av eget innbo. Det kan søkes 

om bostøtte fra Husbanken.   



 

 

Omsorgsbolig i Miljøtjenesten med heldøgns bemanning 
Vedtatt av kommunestyret (dato) 

_______________________________________________________________________________________ 

Beskrivelse 
Omsorgsbolig i Miljøtjenesten med heldøgns bemanning er en tjeneste som tilbyr miljørettet bistand og 

nødvendig praktisk hjelp, råd og veiledning til å kunne fungere i dagliglivet i og utenfor hjemmet. 

 

En omsorgsbolig er å betrakte som beboers hjem og er tilpasset bevegelseshemmede. Tjenestemottaker møblerer 

leiligheten med egne møbler og hvitevarer. 

 

Boligen kan ikke framleies. Ektefelle/samboer kan bo på samme adresse. Dersom tjenestemottakers behov for 

omsorgsbolig med heldøgns bemanning opphører, må gjenværende ektefelle/samboer flytte ut fra boligen, 

dersom han/hun ikke kvalifiserer til bemannet omsorgsbolig. 

 

Hvem kan få tjenesten? 

 Tjenestesøker over 18 år må ha vært bosatt i Hemnes kommune de siste 6 måneder. 

 Personer som på grunn av funksjons- og/eller utviklingshemming ikke kan ha omsorg for seg selv, og er 

avhengig av praktisk hjelp, råd og veiledning til å utføre dagliglivets gjøremål.  

 Bistandsbehovet skal være så omfattende at det ikke kan imøtekommes på forsvarlig måte i ordinær bolig. 

 Før omsorgsbolig med heldøgns bemanning innvilges, skal alternative tiltak være vurdert og/eller prøvd; så 

som hjemmesykepleie, praktisk bistand, trygghetsalarm, rullerende korttidsopphold. 

 

Tjenestetilbud 
Det gis praktisk hjelp, råd og veiledning til bl.a.: 

 Praktiske husholdningsoppgaver og innkjøp 

 Økonomiveiledning 

 Personlig hygiene 

 Følge til tannlege, lege, fysioterapi, frisør m.m. 

 Organisering av fritid.  

 Hjemmetjenester tildeles etter individuelt behov. 

 

Hva kan du forvente? 

 Tjenesten gis i henhold til vedtak, og til de tider som er avtalt 

 Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor 

vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud.  

 Tjenesten vurderer jevnlig tjenestebehov, innhold og omfang 

 Tjenesten ytes med respekt for tjenestemottakers livssituasjon og hjem 

 Overholdelse av taushetsplikten 

 Tildeler egen kontaktperson/ koordinator.  

 Tilgang til fellesarealer 

 

Forventninger til tjenestemottaker 

 Deltar aktivt i opplæring/veiledning. 

 Utfører oppgaver en selv er i stand til å utføre. 

 Er villig til å gjøre seg nytte av hjelpemidler som kan lette hverdagen for både deg og de ansatte. 

 Medvirker til at personalet har et forsvarlig arbeidsmiljø med tanke på husdyr, temperatur og røyk. 

 Du stiller egen bil til disposisjon ved kjøring i forbindelse med tjenesteoppdraget. 

 

Lovgrunnlag 
Boligen er ikke en lovpålagt tjeneste. Husleieloven regulerer selve leieforholdet av omsorgsboligen. Tjenestene 

som ytes i boligen er regulert i lov om helse- og omsorgstjenester, jf. § 3-2 annet ledd, punkt 6 bokstav a-b. 

Disse tjenestene tildeles i egne enkeltvedtak..   

 

Pris 
Husleie betales etter vedtatte satser. I tillegg kommer utgifter til strøm og forsikring av eget innbo. Det kan søkes 

om bostøtte fra Husbanken.  

  



 

 

Omsorgslønn 
Vedtatt av kommunestyret (dato) 

_______________________________________________________________________________________ 

Beskrivelse 
Omsorgslønn er en økonomisk ytelse til personer som over tid yter særlig tyngende omsorgsarbeid. 

 

Ytelsen opphører umiddelbart, og uten oppsigelse når den omsorgstrengendes behov blir borte, eller når 

vedkommende legges inn på sykehus eller institusjon. 

 

Hvem kan få tjenesten? 

Omsorgsytere som over tid yter særlig tyngende omsorgsarbeid. For at omsorgsarbeidet skal anses som særlig 

tyngende må det gå langt ut over det som ordinært må påberegnes på grunn av nær relasjon til den 

omsorgstrengende. Dette gjelder personer som ikke kan ha omsorg for seg selv, eller er helt avhengig av praktisk 

eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Tilbudet skal bidra til å avlaste omsorgsgiver og stimulere 

til videre innsats. 

 

Momenter som tas i betraktning er om omsorgsarbeidet: 

 foregår over mange timer per måned. 

 er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig. 

 innebærer mye nattevåk, eller avbrudd i nattesøvn. 

 skjer i perioder, eller hele tiden. 

 fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid. 

 

Det vil bli vurdert om omsorgsbehovet kan bli imøtekommet ved hjelp av andre tjenester.  

 

Kommunen krever at den omsorgstrengende søker NAV om hjelpestønad før søknad om omsorgslønn blir 

behandlet. Innvilget hjelpestønad tas med i beregningen og kommer til fradrag ved beregning av omsorgslønn. 

 

Søker kan ikke forvente at antall timer omsorgslønn tilsvarer antall timer omsorgsarbeid. Ytelsen er ikke en 

erstatning for tapt arbeidsinntekt. 

 

Lovgrunnlag 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-6. 

 

Hva kan du forvente? 

 Månedlige utbetalinger av stønad. 

 Jevnlig vurdering av tjenestebehov og omfang. 

  

Forventninger til tjenestemottakerbruker 

 Gir beskjed dersom hjelpebehovet endres eller opphører. 

 

Stønad 

Stønad tilsvarer laveste lønn som assistent. Ansiennitetsprinsippet legges ikke til grunn.   



 

 

Praktisk bistand og opplæring 
Vedtatt av kommunestyret (dato) 

_______________________________________________________________________________________ 

Beskrivelse 
Praktisk bistand og opplæring er utførelse av eller opplæring i praktiske husholdningsoppgaver i hjemmet. 

 

Hvem kan få tjenesten? 

Alle som oppholder seg i Hemnes kommune som på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse, eller andre 

årsaker, har behov for bistand og opplæring til praktiske gjøremål i det daglige. Behov for tjenester må antas å 

vare over 3 måneder. 

 

Tjenestetilbud 

Tjenesten skal være forutsigbar og tilrettelegges på best mulig måte ut fra personlige behov, og skal bistå 

tjenestemottaker til å bli mest mulig selvhjulpen i dagliglivet. 

 

Praktisk bistand og opplæring i hjemmet innebærer: 

 Rengjøring av arealer som daglig er i bruk av tjenestemottaker - gulvvask, støvsuging, vask av bad og 

toalett, tørke støv, sengetøyskift. Vindusvask, vask av kjøleskap/mikrobølgeovn/komfyr vil gå på 

bekostning av andre gjøremål skal gjøres innenfor tildelt tid. 

 Tilrettelegging av måltider/varme opp middag.  

 Handling av dagligvarer. 

  

Tjenesten tildeles som hovedregel hver 4. uke. Tjenesteomfanget vurderes i forhold til hva pårørende og 

nettverket for øvrig kan gjøre, og hvilke behov som kan dekkes av frivillige o.l. Der hvor en husstand består av 

flere voksne, legges det til grunn at alle deltar i det praktiske arbeidet i husholdningen.   

 

Under ferieavvikling og ved høytider kan deler av tjenestetilbudet bli endret. Slike endringer vil bli gitt beskjed 

om. 

 

Tjenesten ytes ikke dersom tjenestemottaker ikke er til stede i hjemmet. 

 

Lovgrunnlag 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 nr. 6 bokstav b.  

  

Hva kan du forvente? 

 Tjenesten gis i henhold til vedtaket, til de tider som er avtalt. 

 Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor 

vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud.  

 Jevnlig vurdering av tjenestebehov, innhold og omfang.  

 Informasjon gis snarest til tjenestemottaker hvis det av uforutsette grunner ikke kan gis tjeneste som avtalt. 

 Personalet overholder taushetsplikten. 

 Tjenesten ytes med respekt for tjenestemottakers livssituasjon og hjem. 

 

Forventninger til tjenestemottaker 

 Utfører oppgaver en selv er i stand til å utføre. 

 Er villig til å gjøre seg nytte av hjelpemidler som kan lette hverdagen for både deg og de ansatte. 

 Har flytende håndsåpe, papirhåndklær, søppelposer tilgjengelig for tjenesten. 

 Gir beskjed ved fravær som berører avtalte tidspunkt. Hvis dette utelates faktureres det på vanlig måte, jf. 

vedtak. 

 Medvirker til at personalet har et forsvarlig arbeidsmiljø med tanke på husdyr, temperatur, røyk og 

framkommelighet til hjemmet ditt. 

 Gir beskjed dersom hjelpebehovet endres. 

 

Pris 
Det kreves egenbetaling for utført praktisk bistand og opplæring. Egenbetalingen beregnes ut fra husstandens 

samlede nettoinntekt. Kommunestyret vedtar årlig takster for praktisk bistand og opplæring etter gjeldende 

forskrifter. For beboere i bemannede omsorgsboliger er egenbetalingen ordnet som abonnement, og innebærer en 

fast månedlig egenbetaling uavhengig av hvor mye hjelp som ytes. 

  



 

 

Nærmere om de enkelte 
punkter 
 
Dersom stedet hvor en skal yte bistand er av en slik 
art at det ikke er blitt gjort rent over lang tid, må 
en hovedrengjøring foretas før hjemmehjelp settes 
inn. Tjenestemottaker må selv betale 
hovedrengjøringen. 
 
Ut fra at hjemmehjelperen bare skal gjøre det som 
tjenestemottaker ikke greier, må tjenestemottaker 
som er i stand til det rydde før hjemmehjelperen 
kommer. Det foretas ikke vasking eller rydding i 
kjeller og/eller loftsrom. 
 
Tjenestemottaker skal ha tilgjengelig langkost, 
vaskebøtte, kluter, toalettbørste, vaskemidler og 
støvsuger. 
 
Der hvor det bor flere vil det ikke bli foretatt 
rengjøring i rom de disponerer. Eksempel på dette 
kan være de rom barn, ektefelle/samboer eller 
pårørende bor i eller disponerer. 
 
Praktisk bistand utføres ikke dersom 
tjenestemottaker har pause i tjenesten, 
eksempelvis ved ferie, innleggelser på 
helsesinstitusjon eller lignende. 
 
Gulvvask 
Gulvvask er vask av gulv der hvor det er mulig. 
Hjemmehjelperen flytter lette møbler og ruller 
sammen små matter og løpere. Det vaskes under 
tyngre møbler som sofa, seng, skap og lignende. 
Flytting av tyngre gjenstander som f.eks. komfyr, 
seksjon, kjøleskap og lignende, samt lufting eller 
banking av større gulvtepper og madrasser utføres 
ikke av tjenesten.   
 
Støvtørking 
Støvtørking omfatter å tørke støv av møbler, 
fjernsyn, bilder, lamper og vindusposter. 
Hjemmehjelperen tørker støv i høyde med 
han/hun rekker ved å stå på gulvet. Det vil ikke bli 
tørket støv av små pyntegjenstander. 
 
Støvsuging 
Med støvsuging menes å støvsuge gulv, tepper, 
møbler. Hjemmehjelperen støvsuger under tyngre 
møbler som sofa, skap og lignende. Tyngre møbler 

blir ikke flyttet på. Det vil ikke bli foretatt rensing 
av tepper og møbler. For å kunne støvsuge bør det 
være tilgjengelig ergonomisk riktig støvsuger med 
tilhørende utstyr. 
 
Vindusvask 
Vindusvask utføres kun unntaksvis, maksimalt to 
ganger per år. Dette vil da gå på bekostning av 
andre innvilgede gjøremål. Vindusvask vil si å vaske 
vendbare vinduer på begge sider. Vinduer som ikke 
er vendbare blir kun tatt på innsiden. Vindusvask 
begrenses til vinduer i stue, kjøkken bad, soverom 
og entre. Tjenestemottakere som er i stand til det 
må rydde vinduspostene fri for løse gjenstander. 
Hjemmehjelperen må stå på gulvet eller et stødig 
underlag. 
 
Klesvask 
Utføres klesvask av sengetøy og tøy som daglig er i 
bruk hvis husholdningen har vaskemaskin. Vask og 
stell av gardiner, samt stryke eller rulle klær 
utføres ikke av tjenesten. 
 
Sengetøyskift 
Skift av sengetøy innebærer skift av alt tøy på 
tjenestemottakers seng. Det vil si at en ikke bytter 
på sengetøy som blir brukt av pårørende eller 
andre. I tillegg må rent sengetøy være tilgjengelig. 
Skift av sengetøy utføres i hovedsak hver 4. uke. 
 
Innkjøp av dagligvarer 
Handling av dagligvarer innebærer å hjelpe 
tjenestemottaker å planlegge og utføre innkjøp. 
Dersom tjenestemottaker bor i nærheten av butikk 
som tilbyr utkjøring av dagligvarer må dette 
benyttes. Det gis ikke anledning for 
tjenestemottaker å være med hjemmehjelperen 
under innkjøp.  
 
Tilrettelegging av måltider/varme middag   
Smøring av tørrmat. Det tilberedes ikke middag i 
tjenestemottakers hjem. Kommunen kan tilby 
matombringing. Middag kan varmes opp i 
mikrobølgeovn, dersom tjenestemottaker ikke selv 
kan utføre dette.  
 
Tjenesten omfatter ikke 
Hovedrengjøring, baking, hagearbeid, snørydding, 
forberede eller rydde opp etter gjester, pussing av 
sølv, messing og kobber, følge til lege og tannlege, 
oppvarming av bolig, frisørtjenester og fotpleie.

  



 

 

Støttekontakt 
Vedtatt av kommunestyret (dato) 

_______________________________________________________________________________________ 

Beskrivelse 
En støttekontakt bidrar til å gi den enkelte en meningsfull fritid med muligheter for livsutfoldelse og mestring av 

ulike livssituasjoner. 

 

Hvem kan få tjenesten? 

Barn, unge og voksne som på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse eller sosiale problemer trenger følge til 

fritidsaktiviteter.   

 

Ordningen skal ikke innvilges på grunn av avlastningsbehov hos pårørende, til praktisk bistand eller til 

helsehjelp. 

 

Støttekontakt gis som hovedregel ikke til barn under 8 år, personer som bor i institusjon eller i bemannede 

omsorgsboliger og personer som har behov for 1:1-bemanning. 

 

Innhold i tjenesten 

 Støttekontakt innvilges i hovedsak som 3 eller 6 timer pr. uke. 

 Støttekontakt er ofte privatpersoner uten spesiell fagbakgrunn. 

 Støttekontaktene gis nødvendig opplæring og veiledning tilpasset tjenestemottakers behov. 

 Pårørende og nær slekt engasjeres ikke som støttekontakt. 

 

Hva kan du forvente? 

 Tjenesten gis i henhold til vedtaket, til de tider som er avtalt. 

 Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor 

vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud.  

 Tjenesten vurderer jevnlig tjenestebehov, innhold og omfang. 

 Tjenesten ytes med respekt for tjenestemottakers livssituasjon og hjem. 

 Overholder taushetsplikten. 

 

Forventninger til tjenestemottaker 

 Gir i god tid beskjed til støttekontakt dersom støttekontakttiden ikke benyttes. 

 Skaffer seg ledsagerbevis. 

 

Lovgrunnlag 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 nr. 6 bokstav b.  

 

Pris, godtgjørelse og utgiftsdekking 

Tjenesten er vederlagsfri.  

 

Støttekontakten godtgjøres av kommunen etter minstelønn som pleiemedhjelper, og får dekket kjøreutgifter til 

og fra tjenestemottaker (for støttekontakter innad i kommunen). 

 6 timer pr. uke – 100 km kjøregodtgjørelse og kr 200,- til utgiftsdekning pr. måned. 

 3 timer pr. uke – 50 km kjøregodtgjørelse og kr 100,- til utgiftsdekning pr. måned. 

 

Utgifter til reise til og fra aktiviteter og utgiftsdekning i forbindelse med oppdraget dekkes etter gjeldende satser 

fastsatt av kommunestyret. Utgifter ut over dette dekkes av tjenestemottaker. 

 

 

  



 

 

Transporttjeneste  
_______________________________________________________________________________________ 

Beskrivelse 
Transporttjeneste er et fylkeskommunalt tilbud om bruk av drosje eller spesialbil for personer som ikke kan 

bruke kollektive transportmidler. 

 

Transporttjenestens formål er å medvirke til at funksjonshemmede i Nordland blir mer mobile, og i stand til å 

delta i aktiviteter i nærmiljøet på linje med den øvrige befolkning. Ordningen skal ikke brukes til lege og 

tannlege besøk, eller til kommunale fellestilbud som er knyttet til helse- og sosialtjenesten som for eksempel 

transport til/fra dagsenter. 

 

Hvem kan få tjenesten? 

Transportberettigede må være bosatt og folkeregisteret i Nordland fylke. Det er en forutsetning at 

funksjonshemningen antas å vare over ett år, men ved ledige kvoter i bostedskommunen kan også personer med 

akutte funksjonshemninger søke om å bli TT-bruker. Er funksjonshemmingen ikke langvarig, faller 

godkjenningen bort når forutsetningene for godkjenning ikke lenger er til stede. 

 

Rullestolbrukere:                          Bevegelseshemmet på grunn av alder 

Bevegelseshemmet av andre årsaker enn alder 

  

Blinde/svaksynte:    Vurderes særskilt 

   

Hjerte-/kar- og lungesykdommer:    Vurderes særskilt 

  

Psykisk utviklingshemmede:     Vurderes særskilt 

 

Psykiatriske lidelser:     Kroniske angstnevroser som er utilgjengelige for terapi og 

i tilfeller der nevrosene medfører vanskeligheter med å benytte 

kollektive transportmidler.   

 

Visse tilfeller av kroniske psykoser. Nærmere bedømmelse mht. 

vanskeligheter med bruk av kollektive transportmidler, er ønskelig.  

 

Andre funksjonshemninger:     Vurderes særskilt i det enkelte tilfelle  

 

Andre sykdomsforhold kan også vurderes for å bli TT-bruker, f.eks. sosiale/psykiske problem i forbindelse med 

langtidssykdom.  

 

For å bli godkjent som bruker, må søkerens inntekt ikke overstige 2 x grunnbeløpet (G) i folketrygden. Som 

inntekt regnes "alminnelig inntekt" iht. siste likningsoppgjør, eventuelt justert for særfradrag for alder, uførhet og 

store sykdomskostnader. Økonomisk behovsprøving gjelder ikke for rullestolbrukere med behov for spesialbil, 

eller blinde.  

 

 Søkere som er tildelt eget transportmiddel eller har grunnstønad øremerket til transport fra NAV skal ikke 

godkjennes for TT-ordningen. 

 Søkere som er tildelt moped fra Folketrygden kan tildeles ½ brukerkvote. 

 Tildeling og bruk 

 Når søknaden er innvilget får brukeren, foruten tilbakemelding fra kommunen, tilsendt elektronisk 

verdikort som er klar til bruk. Det vil i samme forsendelse følge en egen veiledning for bruk av kortet.  

 Ektefeller som begge er godkjente brukere kan maksimalt til sammen tildeles 1,5 kvote (uansett alder).  

 Tildeling/påfylling av verdikort skjer 2 ganger pr. år, i januar og juli måned.  

 Tildelingsbeløpet graderes etter brukerens reiseavstand mellom bosted i folkeregisteret og nærmeste 

naturlige servicesenter i hjemstedskommunen.  

 TT-brukere som er avhengig av ferge for å reise mellom bosted og servicesenter, plasseres en sone høyere 

enn det avstanden tilsier.  

 

Søkere på institusjon skal ikke få egne kvoter, med unntak for yngre funksjonshemmede (personer under 60 år) 

som anses "feilplassert" i sykehjem. Med institusjon menes her kommunal heldags omsorg og/eller pleie. I 



 

 

praksis betyr dette stort sett aldershjem eller sykehjem. Det anses som et kommunalt ansvar å sørge for transport 

til institusjonsbeboere, likeså transport til aktivitetssenter/ dagsenterplass.   

   

Kommunen kan tilrå at godkjenningen skal gjelde for en kortere periode, dersom ledige kvoter. Kommunen kan 

også innvilge søkere med akutte langvarige funksjonshemninger, utenom de fastsatte søknadsfrister, såfremt 

kommunen har ledige kvoter. 

 

Prioritering av søkere skal foregå slik at TT-ordningen blir et reelt transporttilbud for funksjonshemmede. Det 

anmodes om restriktiv behandling av alle søknader. Når det må foretas en prioritering mellom kvalifiserte 

søkere, bør det foretas en helhetsvurdering av søkernes situasjon mht. livssituasjon, transportbehov og alternative 

muligheter for transport. Manglende rutegående tilbud eller lang gangavstand til holdeplass, er i seg selv ikke 

tilstrekkelig grunnlag for godkjenning. Dersom gangavstand til busstopp ikke overstiger 1-1,5 km, bør søkerens 

evne til å forflytte seg til/fra holdeplass vektlegges i den samlede vurderingen. Personer som bor sentralt i 

tettsteder der det ikke eksisterer offentlig kollektivtransport eller bor innenfor gangavstand til servicesenter, 

prioriteres lavere enn de med lengre avstand til nærmeste servicesenter.   

 

Kommunens kvoter 

Ved den årlige fylkeskommunale kvotefordelingen til kommunene settes det en øvre grense for tallet på brukere 

som kan tilrås godkjenning, tilsvarende 1 % av folketallet i kommunen + 10 % av antall innbyggere som er fylt 

67 år eller eldre.  

 

Godkjenning av TT-brukere - Vurderingsprinsipper  

Kommunen mottar og behandler søknad for å bli godkjent som TT-bruker. Søknaden skal være på fastsatt 

søknadsskjema, med ferdig utfylt legeerklæring vedlagt. Søknad og legeerklæring skal ikke være eldre enn 1 år.  

 

Soneinndelingen 

Drosje:  

Sone 1 0 -10 km tildeles  kr 1.200,- pr. halvår 

Sone 2  10,1-30 km tildeles kr 1.800,- pr. halvår 

Sone 3  30,1-50 km tildeles kr 2.400,- pr. halvår 

Sone 4   50,1 km oppover tildeles kr 3.000,- pr. halvår 

  

Spesialbil for brukere som er avhengig av rullestol:   

Sone 5  0-10 km tildeles    20 turer pr. halvår 

Sone 6  10,1-30 km tildeles    30 turer pr. halvår 

Sone 7  30,1-50 km tildeles    40 turer pr. halvår 

Sone 8  50,1 km oppover tildeles 50 turer pr. halvår 

 

Betaling 
Egenandel er 10 % av taksameterpris, minstesats skal til enhver tid være lik honnørbillett kollektivtakst buss. 

Nødvendig ledsager betaler ikke egenandel. Ledsager må møte på henteplassen og følge med til 

bestemmelsesstedet. 

 

Bruk i annet fylke 

Generelt skal kortet kunne brukes over hele landet. Bruk av TT-kortet i andre fylker er likevel avhengig av at 

transportøren godtar verdikortet som betalingsmiddel.  

 

Lovgrunnlag 

Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten. Godkjenning av brukere er delegert til kommunene. 

 

Søknad 
Søknad sendes på fastsatt søknadsskjema, med ferdig utfylt legeerklæring vedlagt, til bostedskommunen. Søknad 

og legeerklæring skal ikke være eldre enn 1 år.  

 

Bostedskommunen vil behandle og tilrå avgjørelse av søknaden etter felles retningslinjer for godkjenning av 

brukere.  

 

Søknadsfrist til hjemstedskommune er 1. april og 1. oktober.  



 

 

Trygghetsalarm 
Vedtatt av kommunestyret (dato) 

_______________________________________________________________________________________ 

Beskrivelse 
En trygghetsalarm bidrar til å tilkalle nødvendig hjelp i nødsituasjoner. 

  

Hvem kan få tjenesten? 

Hjemmeboende personer som på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse, alderdomssvekkelse eller andre årsaker 

har et ekstraordinært behov for å kunne tilkalle hjelp.  

 

Momenter som vurderes: 

 Tjenestemottaker må ha installert fasttelefon. 

 Tjenestemottaker er ikke i stand til å tilkalle hjelp på annen måte, f.eks. med mobiltelefon. 

 Tjenestemottaker må ha evne til å forstå bruken av trygghetsalarm. 

 

Tjenestetilbud 

 Hjemmesykepleien rykker ut ved varsel fra brannvakt og gir nødvendig bistand. Trygghetsalarm innvilges 

personlig og tjenestemottaker kan ikke låne ut eller overdra alarmen til andre. 

 Trygghetsalarmen har begrenset rekkevidde.  

 Trygghetsalarm er direkte tilknyttet døgnkontinuerlig brannvakt som melder fra til lokal hjemmesykepleie. 

 Trygghetsalarmen monteres, vedlikeholdes og demonteres av tekniske tjenester.  

 

Lovgrunnlag 
Tjenesten er ikke lovpålagt 

 

Forventninger til tjenestemottakerbruker 

 Melder fra til hjemmesykepleien dersom det oppdages feil ved trygghetsalarmen. 

 Melder fra når behovet for trygghetsalarm opphører. 

 Melder fra ved adresseendring.   

 

Pris 
Prisen for trygghetsalarm reguleres årlig av kommunestyret. Faktura sendes ut hver tredje måned. 

 

 

 
 

 

 


