
TJENESTEBESKRIVELSE 

Pårørendestøtte – Avlastning barn og voksne 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6

Personer som har tyngende omsorgsoppgaver 
kan søke om at kommunen setter inn tiltak 
som kan lette omsorgsbyrden. 
 
Kriterier for å få pårørendestøtte   
• omsorgsarbeidet er langvarig 
• foregår over mange timer pr. måned 
• er mer fysisk eller psykisk belastende enn 

vanlig 
• foregår på natt eller gir avbrudd i 

nattesøvn 
• fare for sosial isolasjon og mangel på fritid 

 
Pårørendestøtte sees i sammenheng med det 
samlede tjenestetilbudet familien mottar. 
 
Avlastning for voksne 
Avlastningen gis i eller utenfor eget hjem eller 
som opphold i institusjon. Både omsorgsyter 
og den hjelpetrengende kan søke om 
avlastning. 
 
Avlastning for barn og unge 
Avlastningen gis i eller utenfor eget hjem eller 
som opphold i institusjon.  
 
Avlastning  for barn og unge i institusjon kan 
gis både på ukedager og som helgeopphold 
hver tredje helg. Helgeoppholdet varer fra 
fredag etter skoletid og fram til mandag 
morgen. I tillegg kan det innvilges 
ferieavlastning, i hovedsak inntil 10 dager. 
 
Tilbudet dekker ikke legemidler, 
hygieneartikler og transport til og fra 
avlastningen. Tjenestemottaker må sørge for 
nødvendig utstyr m.m. 
 
Opplæring og veiledning 
Nødvendig opplæring og veiledning gis, slik at 
pårørende på best mulig måte kan håndtere 
og mestre sin rolle som omsorgsyter. 
 
Egenbetaling  
Pårørendestøtte er gratis. 

Søknad, behandling og behandlingstid 
Det bør foreligge en skriftlig og underskrevet 
søknad med nødvendige helseopplysninger. 
Fullmakt må vedlegges dersom det er en 
annen som søker for deg. Du kan kontakte 
kommunen for å få hjelp til å søke om 
helsehjelp i hjemmet. 
 
Kommunen innhenter nødvendige 
opplysninger og vurderer behovet for bistand. 
I samarbeid med søker avgjør kommunen 
innhold og omfang av tjenestetilbudet som 
skal gis. Avgjørelsen sendes ut som et 
enkeltvedtak. 
 
 Kommunen behandler saken så snart som 
mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én 
måned, skal kommunen så snart som mulig gi 
skriftlig beskjed om grunnen til dette. Det skal 
samtidig opplyses om når det antas at 
vedtaket blir fattet. 
 
Klage 
Søker kan klage på vedtaket dersom han 
mener at vedtaket ikke dekker behovet for 
nødvendig hjelp.  
 
Klagen må være skriftlig og sendes til 
kommunen innen 4 uker fra vedtaket ble 
mottatt. Ta kontakt med saksbehandler hvis 
du har behov for hjelp med å klage.  
 
Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir 
saken sendt videre til Statsforvalteren i 
Nordland for endelig avgjørelse. 
 
Søknadskjema 
Søknadsskjema finnes på 
www.hemnes.kommune.no, eller kan fås på 
Tildelingskontoret for helse- og 
omsorgstjenester, tlf. 75 19 70 46. 

http://www.hemnes.kommune.no/

