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OMSORG, TRYGGHET,  
ANSVARLIGGJØRING  
OG MESTRING 

Etter en bred administrativ og faglig prosess kan vi 
nå legge fram en samlet oversikt over kriterier som 
legges til grunn ved tildeling av helse- og omsorg-
stjenester. Tjenestekriteriene er en presisering av 
hvordan Gausdal kommune ønsker å tilby tjenester 
til befolkningen. Forslaget som nå legges fram er en 
oppsummering og formalisering av gjeldende praksis 
de siste årene.

Hensikten er å skape en felles forståelse for nivået på 
tjenestene dels med bakgrunn i krav fra overordnede 
myndigheter, politiske rammebetingelser og gjel-
dende grunnverdier for omsorgstjenesten i Gausdal; 

OMSORG, TRYGGHET, ANSVARLIGGJØRING  
OG MESTRING 

Tjenestekriteriene skal gi både tjenestemottaker og 
tjenesteutøver god informasjon om hva som kan for-
ventes ved mottak av kommunale omsorgstjenester. 
Videre skal kriteriene legges til grunn for de skjønns-
messige vurderinger som gjøres ved utmåling av 
tjenester.

Testkriteriene vil løpende bli vurdert.

Rådmannen

FORORD

OVERORDNET MÅL
Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,  
med utgangspunkt i innbyggernes behov.

VERDIGRUNNLAG

Lojalitet 
Vi er lojale ovenfor organisasjonens mål og de beslut-
ninger som tas. 

Resept og omsorg
Vi viser respekt og omsorg for hverandre og for  
brukerne av våre tjenester. 

Trivsel og medvirkning
Vi skaper trivsel på arbeidsplassen ved at alle medar-
beidere tar ansvaret for helheten og bidrar med sine 
evner og kunnskaper. 
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MÅL OG RAMMER
BAKGRUNN

Arbeidet med tjenestekriterier for omsorgstjenestene 
er en oppfølging av føringer i omsorgsplanen Omsorg 
2020 og et ledd i kommunens arbeid for å møte  
utfordringene som ligger i samhandlingsreformen. 
En har i lengre tid sett behovet for å konkretisere hva 
som ligger i nasjonale føringer for  
helse- og omsorgstjenestene. 

Hva skal til for å få tildelt en tjeneste, og hva kan man 
forvente å få hjelp til dersom man blir innvilget en 
tjeneste; viktig spørsmål som tjenestekriteriene skal 
bidra til å avklare.

I Omsorg 2020 er det lagt til grunn at tjenestene skal 
ytes på en slik måte at bruker eller pasient er  
ansvarliggjort og har god egenomsorg. Målet for  
tjenestene i Gausdal er at bruker eller pasient skal 
mestre sitt eget liv. Dette samsvarer godt med  
føringer i Nasjonal helse- og omsorgsplan og vil også 
ligge til grunn for arbeidet med tjenestekriterier.  
I 2011 deltok Gausdal i KS effektiviseringsnettverk. 
Tjenesteanalysen som ble utarbeidet gjennom  
deltakelse i nettverket vil også ligge til grunn for  
arbeidet med tjenestekriterier. 

Gjennom en prosess med evaluering av omstilling i 
omsorgssektoren i 2010 og opprettelse av tildeling-
skontoret i 2011 har det blitt nedsatt en intern arbeids-
gruppe som skal utarbeide forslag til tjenestekriterier.

MANDAT

Arbeidsgruppen har fått i oppdrag å utarbeide 
tjeneste kriterier for helse- og omsorgstjenester i 
Gausdal. Dette innebærer både en beskrivelse av hva 
tjenesten innebærer og hva som skal til for å få tildelt 
hver enkelt tjeneste. Arbeidsgruppen har også fått i 
oppdrag å sørge for at tjenestekriteriene blir forankret 
politisk og beskrive hvordan tjenestekriteriene skal 
forankres i tjenestene.

Den interne arbeidsgruppen består av:
Linda Svendsrud  
leder tildelingskontoret (leder arbeidsgruppen)

Siv Janne Klufthaugen  
enhetsleder pleie og omsorg

Ragnhild Hårstad  
avdelingssykepleier pleie og omsorg

Liv Else Ertresvåg Brenden  
ergoterapeut

Hege Volehaugen  
fagkonsulent tildelingskontoret

Lars Erik Lunde 
kommunalsjef

Som en start på arbeidet med tjenestekriterier er det i 
første omgang utarbeidet kriterier for de tradisjonelle 
omsorgstjenestene. Senere er det aktuelt å  
utarbeidet tjenestekriterier også for andre kommunale  
helse- og omsorgstjenester.

FREMDRIFT

Tjenestekriteriene legges frem for kommunestyret 
som vedlegg til tjenesteanalysen for pleie og omsorg 
i januar 2013. Tjenestekriteriene har vært på høring 
fra 14.9 – 15.10. Det kom svært få høringsuttalelser.
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LOVGRUNNLAG
Helse- og omsorgstjenestene er underlagt en rekke 
lover og forskrifter. De mest sentrale er: 

•	 Helse- og omsorgstjenesteloven, gir kom-
munen plikt til å yte helse- og omsorgstjenester.

•	 Pasient- og brukerrettighetsloven, gir pasient og 
bruker rett til nødvendige helse- og omsorgstjen-
ester samt rett til medvirkning.

•	 Helsepersonelloven; skal bidra til sikkerhet for 
pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten 

•	 Folkehelseloven; styrker kommunenes ansvar 
for forebygging og helsefremmende arbeid i alle 
samfunnssektorer. 

•	 Forvaltningsloven; regulerer forvaltningen og 
gjelder for saksbehandling ift de tjenester hvor 
det fattes vedtak.

•	 I den enkelte tjenestebeskrivelse er aktuelle 
lovhjemler angitt. 

Kommunens helse- og omsorgstjeneste skal bidra til 
god helse og forebygge sykdom. Med samhandlings-
reformen økes fokus på helsefremmende og fore-
byggende arbeid, habilitering og rehabilitering, økt 
brukerinnflytelse og forpliktende samarbeidsavtaler 
mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. Når 
sykdom rammer, skal helsetjenesten behandle og 
lindre på best mulig måte. Målet er flest mulig gode 
leveår for alle, og reduserte sosiale helseforskjeller i 
befolkningen.

TILDELING AV HELSE- OG  
OMSORGSTJENESTER I GAUSDAL

I Gausdal bygger helse- og omsorgstjenesten på  
verdiene omsorg, trygghet, ansvarlighet og mestring. 
Brukerne skal gis mulighet for livskvalitet og mestring 
og hovedfokus er at innbyggerne skal bo i eget hjem 
så lenge som mulig. 

Tildelingskontoret er ansvarlig for søknadsbehandling 
og tjenestetildeling. Tildelingskontoret er også  
koordinerende enhet med ansvar for samhandling 
rundt brukere med behov for langvarige og  
koordinerte tjenester.

Helse- og omsorgstjenester ytes av forskjellige  
enheter i kommunen. 

Hab/Rehabenheten har ansvar for rehabilitering og 
habilitering(tjenester til funksjonshemmede). Enheten 
har ansvar for dagsenter for eldre, psykiatritjenester, 
støttekontakt, miljøterapi, arbeidstrening og  
folkehelsearbeid.

Omsorgstjenesten i Gausdal er organisert i to 
omsorgs senter, ett i Forset og ett i Follebu. Follebu 
omsorgssenter er kompetansesenter for rehabiliter-
ing og palliasjon, altså for de med i hovedsak fysiske 
plager og behov for opptrening, tilrettelegging,  
veiledning eller lindrende behandling. 
Forset omsorgssenter er kompetansesenter for  
demens, her er det plasser for utredning og avlast-
ning samt dagtilbud for personer med demens.

TILDELING AV HELSE- OG 
OMSORGS TJENESTER
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Forset og Follebu omsorgssenter har ansvar for å 
drifte tjenester i hjemmet og heldøgns pleie og  
omsorg i sykehjem. I tilknytning til omsorgssentrene 
er det omsorgsboliger og bofellesskap som kan  
tildeles eldre og funksjonshemmede med varig 
helsesvikt og stort behov for omsorgstjenester.

I forbindelse med samhandlingsreformen er det også 
etablert en intermediæravdeling ved Lillehammer 
helsehus. Denne avdelingen gir tilbud til pasienter fra 
Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer og er spesielt 
tilpasset pasienter med behov for lindrende behan-
dling, slagpasienter og andre medisinske pasienter. 
Plasser ved intermediæravdelingen administreres av 
tildelingskontoret i Lillehammer.

INNHENTING AV OPPLYSNINGER, 
BRUK AV IPLOS 

IPLOS
IPLOS(individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) ble 
vedtatt 17.2.2006. Bruk av IPLOS er obligatorisk i alle 
kommuner. IPLOS er et nasjonalt register med data 
som beskriver ressurser og bistandsbehov til de som 
søker om eller mottar kommunale helse- og  
omsorgstjenester.

IPLOS-kartleggingen er en viktig del av kommun-
ens beslutningsgrunnlag for å innvilge eller avslå en 
søknad om helse- og omsorgstjenester. En del av 
IPLOS-dataene er opplysninger om behov for bistand/
assistanse når det gjelder grunnleggende aktiviteter i 
dagliglivet (ADL)

For å få tildelt en tjeneste skal ADL-score ligge på 3 
eller mer innenfor ett eller flere av de områder som 
vurderes. Alle saker skal individuelt behandles.
De ulike funksjonene som vurderes er  
inndelt i grupper:

A. Sosial fungering  
1. Sosial deltakelse

2. Beslutninger i dagliglivet     

3. Styre atferd      

 

B. Ivareta egen helsetilstand   
4. Ivareta egen helse

C. Husholdsfunksjoner
5. Skaffe seg varer og tjenester      

6. Alminnelig husarbeid

7. Lage mat

D. Egenomsorg  
8. Personlig hygiene  

9. På- og avkledning

10. Spise

11. Toalett

E. Kognitiv svikt
12. Hukommelse

13. Kommunikasjon

Nedenfor følger en oversikt over skår inndelingen:

1. Utgjør ingen problem/utfordring  
for søker/tjenestemottaker

2. Ikke behov for bistand/assistanse.  
Utfører/klarer selv (eventuelt med hjelpemidler), men 
har utfordringer eller endret standard. Endret stand-
ard vil si hvordan personen utfører/klarer aktiviteten i 
forhold til tidligere

3. Middels behov for bistand/assistanse.  
Utfører/klarer deler av aktiviteten selv, men trenger 
personbistand til andre deler av aktiviteten. Bi-
standsyter kan eventuelt gå til og fra.

4. Store behov for bistand/assistanse.  
Utfører/klarer deler selv, men med bistandsyter  

tilstede hele tiden. Bistandsyter er til stede for  
assistanse/tilrettelegging/veiledning.

5. Fullt bistands-/assistansebehov.  
Behov for personbistand til alle aktivitetene.

Det er et klart skille mellom skår 2 og 3.  
For skår 3-5 forutsettes personbistand.

Mer informasjon om IPLOS finnes på  
Helsedirektoratets internettsider.

MESTRINGSTRAPPA OG  
BEON-PRINSIPPET

Helse- og omsorgstjenester skal ytes på en slik 
måte at brukerne opplever mestring og økt grad av 
egenomsorg. I samhandlingsreformen er det lagt til 
grunn at tjenester skal ytes etter BEON-prinsippet; 
Beste Effektive Omsorgs Nivå. 
Figuren under viser helse- og omsorgstjenestene 
skjematisk og synliggjøre hvilke tiltak som er aktuelle 
på de ulike nivå i mestringstrappa. 

Mestringstrappa. Kilde: Brit Bakken, RO
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SAKSBEHANDLING

Hvem kan søke
Det skal så langt som mulig foreligge skriftlig søknad 
fra den som søker en tjeneste. Kommunen vil om 
nødvendig bistå søker i å fylle ut søknad. Kriteriene 
som er utarbeidet gjelder for alle som bor eller  
oppholder seg i Gausdal kommune, uavhengig av  
alder og diagnose.

Det skal foreligge informert samtykke fra søker, eller 
fra pårørende, hjelpeverge eller verge der søker selv 
ikke er i stand til å gi informert samtykke (jmf lov om 
pasient- og brukerrettigheter)

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er 
nødvendige for å avgjøre saken. Vanligvis vil det da 
være behov for et hjemmebesøk.  Etter at saken er 
utredet og informasjon innhentet fattes vedtaket.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. 
Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal 
det gis skriftlig beskjed om grunnen til dette. Det skal 
samtidig opplyses om når det antas at vedtaket blir 
fattet.

Om vedtaket

I vedtaket beskrives hvilken tjeneste som tildeles og 
hva som er begrunnelsen for vedtaket eller avslaget. 
Et vedtak om en helse- eller omsorgstjeneste kan 
endres dersom pasient/brukers tilstand endrer seg.  

Klagemulighet

Vedtak om helse- og omsorgstjenester kan påklages. 
Fristen for å klage er fire uker fra vedtaket er mottatt. 
Klagen sendes tildelingskontoret, dersom vedtaket 
ikke endres sendes klagen videre til Fylkes mannen 
for endelig behandling. Enkelte tjenester, som for 
eksempel omsorgsbolig og bofellesskap er ikke 

lovpålagt og eventuelle klager skal behandles i  
kommunens egen klagenemd.

FORVENTNINGER TIL MOTTAKERE  
AV TJENESTER OG ANSATTE  
I  TJENESTEN 

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten er forpliktet til å 
yte tjenester i tråd lover, forskrifter, verdigrunnlag og 
vedtatte normer. Det er brukerens vedtak som  
regulerer den enkeltes rettighet til tjenester.  

Forventninger til tjenestemottakere:

•	 Deltar aktivt i samarbeidet og yter egeninnsats  
ut i fra hva han/hun mestrer

•	 Gir beskjed dersom han/hun ikke er hjemme til 
avtalt tid

•	 Tillater at hjelpemidler installeres til hjelp for  
bruker og tjenesteytere.

•	 Er villig til å ommøblere av praktiske og  
sikkerhetsmessige grunner

•	 Respekterer at kommunens ansatte har krav på 
arbeidsmiljø tilrettelagt etter arbeidsmiljøloven. 

•	 Lar være å røyke mens kommunens ansatte er i 
hjemmet og lufter ut i god tid før besøk ventes.

•	 Holder husdyr forsvarlig bundet på nødvendig 
avstand.

•	 Sørger for at veien frem til boligen er  
framkommelig sommer som vinter.

•	 Respekterer ansattes taushetsplikt og tar ikke 
opp spørsmål om andre brukere.

•	 Respekterer at tjenesteytere ikke kan ta imot 
penger eller gaver.

•	 Sørger for å ha nødvendig utstyr tilgjengelig,  
som f.eks rengjøringsutstyr for hjemmehjelper

•	 Sørger for at alle klær er merket med navn i  
forkant av institusjonsopphold

Forventninger til ansatte i helse- og  
omsorgstjenesten:

•	 Utfører tjenester i tråd med vedtak og  
verdigrunnlag for tjenesten.

•	 Opptrer på en slik måte at brukere og pasienter 
får tillit til helse- og omsorgstjenesten.

•	 Fokuserer på pasientens ressurser og mål 

•	 Legger til rette for størst mulig grad av  
egenomsorg og brukermedvirkning.

•	 Gir informasjon, råd og veiledning.

•	 Dokumenterer tjenesteutøvelsen skriftlig.

•	 Varsler dersom det blir endringer i forhold  
til avtaler

EGENANDEL FOR KOMMUNALE 
HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

Kommunen kan kreve egenandel for enkelte helse- og 
omsorgstjenester. Dette er regulert i egen forskrift fra 
helse- og omsorgsdepartementet.  Kommunestyret 
fastsetter satser for egenbetaling hvert år i  
forbindelse med budsjettbehandling. 
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Tjenestekriterier for helse- og omsorgstjenestene er 
førende for tildeling av tjenester og beskriver hva tjen-
esten innebærer.

MATOMBRINGING

Beskrivelse
Den som bor hjemme og har problemer med å få la-
get middag til seg selv, kan få maten tilkjørt.  
Mid dagen er nedkjølt, porsjonspakket og vakuumert. 
Maten kjøres ut en gang i uka. Matombringing  
bestilles ved Forset omsorgssenter hvor maten  
produseres. Frivillighetssentralen kjører ut maten.

Målgruppe
Eldre eller funksjonshemmede som bor hjemme og 
ikke er i stand til å lage middag selv.

Kriterier/vilkår
Matombringing er et lavterskeltilbud i Gausdal som 
alle eldre og funksjonshemmede kan bestille.  
Mål setningen med tilbudet er å sikre variert og sam-
mensatt kosthold til eldre og funksjonshemmede.

Pris for tjenesten
Se kommunale betalingssatser

Regelverk
Tjenesten er ikke lovpålagt.

TRYGGHETSALARM

Beskrivelse
Trygghetsalarm kan tildeles den som har behov for 
å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, og ikke kan 
tilkalle hjelp på andre måter. Trygghetsalarmen er 
knyttet til alarmsentralen på Forset omsorgssenter, 
som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien.  
Hjemmesykepleien oppretter kontakt med brukeren 
og rykker ut dersom det er nødvendig.

Trygghetsalarmtjenesten omfatter:
•	 Montering og oppkobling av trygghetsalarm mot 

alarmsentral 

•	 Montering av nøkkelboks

•	 Service og vedlikehold av alarm

Målgruppe
Eldre, funksjonshemmede og andre som er spesielt 
utsatt for å komme i akutte situasjoner og som har 
redusert evne til å tilkalle hjelp på andre måter.

Kriterier/vilkår
Tildeling av trygghetsalarm vurderes med utgang-
spunkt i kartlegging av funksjonsnivå(IPLOS), hvor det 
legges vesentlig vekt på evne til å ivareta egenom-
sorg. Det tas spesielt hensyn til risiko for å komme i 
akutte situasjoner og evne til å skaffe hjelp. Det forut-
settes innlagt analog telefonlinje og at bruker klarer å 
benytte alarmen. 

Ved oppkobling av alarm forplikter bruker seg til å 
teste alarmen månedlig.

TJENESTER I HJEMMET
Pris for tjenesten
Det betales årlig leie for alarm og oppkobling mot 
alarmsentral. Satsen fastsettes av kommunestyret.
For den som tildeles trygghetsalarm som erstatning 
for tilsyn av hjemmesykepleien vil det ikke bli  
fakturert egenandel jmf rundskriv I-6/2006.

Dersom det oppstår tekniske feil på alarmsentral eller 
alarm vil du ikke bli belastet abonnementsgebyr i de 
perioder du ikke er tilkoblet alarmsentralen (dersom 
dette varer i over ett døgn).

Regelverk
Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste.

PRAKTISK BISTAND - HUSHOLD

Beskrivelse
Praktisk bistand kan tildeles den som er helt avhen-
gig av praktisk bistand eller opplæring for å ivareta 
dagliglivets gjøremål. Målet er å legge til rette for 
egenomsorg og legge til rette for at bruker kan bo 
hjemme.

Praktisk bistand kan omfatte:

•	 Hjelp til måltider 
•	 Hjelp til å bestille varer og tjenester
•	 Nødvendig renhold av rom i daglig bruk
•	 Hjelp til klesvask og skift av sengetøy

Praktisk bistand omfatter ikke:

•	 Store rengjøringsoppgaver som rundvask,  
vindusvask, pussing av sølvtøy osv

•	 Hjelp til flytting
•	 Trappevask i felles oppgang/inngang
•	 Hagearbeid, snømåking

Kriterier/vilkår
Tildeling av praktisk bistand vurderes med utgangs-
punkt i kartlegging av funksjonsnivå(IPLOS), hvor det 
legges vesentlig vekt på evne til å ivareta hushold-
funksjoner og egenomsorg.  Ved tildeling av praktisk 

bistand tas det hensyn til husstandens  
samlede situasjon. 

I særlige tilfeller kan kommunen kreve at det foretas 
nødvendig rengjøring før tjenesten iverksettes.

Pris for tjenesten
Egenandel beregnes ut i fra husstandens sam-
lede inntekt, iht forskrift fra helse- og omsorgs-
departementet. Hvis hjemmehjelper skal bistå deg 
med personlig stell (toalettbesøk, å stå opp,  
av- og påkledning osv), er tjenesten gratis. 
Du betaler bare for de timene du faktisk får hjelp. Du 
må likevel betale for timene dersom du er borte og 
ikke har gitt beskjed. Hvis hjemmehjelpstimene faller 
på en bevegelig helligdag, kan du vanligvis ikke regne 
med at de timene blir erstattet.

Regelverk
Helse- og omsorgstjenesteloven, kap 3.

HELSETJENESTER I HJEMMET - 
HJEMMESYKEPLEIE

Beskrivelse
Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og 
funksjonshemmede i eget hjem. Hjemmesykepleien 
skal bidra til at innbyggerne i Gausdal kan bo hjemme 
så lenge som mulig. Målet er at de som mottar 
tjenesten skal bli mest mulig selvhjulpne. Hjemme-
sykepleie er en tjeneste som ytes 24 timer i døgnet.
Etter brukers behov kan hjemmesykepleien bidra med 
forebyggende tiltak, rådgivning, rehabilitering og pleie 
i alle livets faser.

Hjemmesykepleie kan omfatte

•	 Rehabilitering

•	 Hjelp i spisesituasjon

•	 Personlig stell

•	 Tilsyn/telefonoppfølging (gis i utgangspunktet ikke 
til brukere med trygghetsalarm)
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•	 Sårbehandling

•	 Administrering av medisiner

•	 Prøver, observasjoner (skal normalt foretas hos 
fastlege)

•	 Oppfølging av psykisk helse

•	 Omsorg ved livets slutt

•	 Veiledning, kartlegging

Hjemmesykepleie omfatter ikke:
•	 Hjelp til brukere som trenger akutt medisinsk/

kirurgisk og psykiatrisk behandling, disse skal 
henvises spesialisthelsetjenesten

•	 Følge til lege, sykehus eller institusjon

Målgruppe
Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i  
Gausdal kommune og har akutt eller kronisk  
sykdom/funksjonssvikt.

Kriterier/vilkår
Tildeling av hjemmesykepleie vurderes med utgangs-
punkt i kartlegging av funksjonsnivå(IPLOS), hvor vi 
legger vesentlig vekt på evne til å ivareta og  
egenomsorg og helsetilstand. 

Pris for tjenesten
Tjenesten er gratis.

Regelverk
Helse- og omsorgstjenesteloven, kap 3.

OMSORGSLØNN

Beskrivelse
Omsorgslønn er økonomisk kompensasjon til 
den som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.  
Omsorgs lønn kan erstatte nødvendige omsorgs-
oppgaver eller annen praktisk bistand i hjemmet som 
en ellers ville fått innvilget tjenester til. Det er kom-
munen som avgjør om det skal innvilges omsorgslønn 
og hvor høy lønna skal være, ordningen tar ikke sikte 

på å gi lønn for hver arbeidet time.

Målgruppe
Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede 
eller andre omsorgstrengende

Kriterier/vilkår
Tildeling av omsorgslønn tar utgangspunkt i en 
kartlegging av pasient/brukers bistandsbehov(IPLOS) 
og en vurdering av hvor omfattende  
omsorgsarbeidet er.

Ved tildeling av omsorgslønn  
vektlegges særlig:
•	 Hvor omfattende omsorgsarbeidet er

•	 Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid 
eller avbrudd i nattesøvnen

•	 At omsorgsarbeidet skjer i eget hjem

•	 At omsorg fra omsorgsgiver er til beste for  
brukeren sett opp imot andre tjenestetilbud

•	 Relevant dokumentasjon fra lege av nyere dato

•	 Innvilget beløp for hjelpestønad

•	 Gausdal kommune krever at søkere til omsorgs-
lønn fremmer søknad om hjelpestønad før søknad 
om omsorgslønn behandles.

Regelverk
Helse- og omsorgstjenesteloven, kap 3. 

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Det 
vil si at kommunen må bevilge midler til omsorgslønn. 
På den annen side vil den enkelte omsorgsyter ikke 
ha noen automatisk rett på å få omsorgslønn. 

AVLASTNING

Beskrivelse
Avlastning er en tjeneste som retter seg mot den 
som yter særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avlast-
ningen har til hensikt å sørge for at omsorgsyter får 
nødvendig fritid og bidra til at den omsorgs trengende 

skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Av-
lastning kan gis i form av døgnopphold i institusjon 
eller i avlastningsbolig, ulike tilbud på dagtid eller 
som avlastning i privat hjem. Ved avlastning kan den 
omsorgstrengende oppholde seg i eget hjem, med 
assistenter tilstede, eller i hjemmet til de som ut-
fører avlastningen. Avlastning kan ha ulike former og 
gjennomføring av avlastningstiltak vil vurderes i hver 
enkeltsak ut i fra hva som er mest hensikts messig. 
Transport til og fra avlastningen skal ikke påføre  
bruker kostnader.

Avlastning kan omfatte
•	 Avlastning i eget hjem

•	 Avlastning i avlastningsbolig, eller annet privat 
hjem

•	 Heldøgns pleie og omsorg i tidsbegrenset  
periode i institusjon

•	 Dag- eller nattopphold i institusjon

Avlastning omfatter ikke
•	 Medisinsk behandling 

•	 Medisiner, utgifter til medisinsk forbruksmateriell

•	 Fotpleie

•	 Frisør

Målgruppe
Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede 
eller andre omsorgstrengende

Kriterier/vilkår
Tildeling av avlastning tar utgangspunkt i en kart-
legging av pasient/brukers bistandsbehov og en vur-
dering av om omsorgsarbeidet er særlig tyngende.  
Ved tildeling av avlastningsopphold i institusjon må 
den omsorgstrengende være helt avhengig av hjelp 
fra omsorgsyter for å kunne bo i eget hjem. Avlast-
ning innvilges ikke ved direkte utskriving fra sykehus. 

Ved tildeling av avlastning vektlegges særlig:

•	 Hvor omfattende omsorgsarbeidet er

•	 Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid 
eller avbrudd i nattesøvnen

•	 At omsorgsarbeidet skjer i eget hjem

•	 At omsorg fra omsorgsgiver er til beste for  
brukeren sett opp imot andre tjenestetilbud

•	 Dokumentasjon fra lege av nyere dato

Pris for tjenesten
Tjenesten er gratis

Regelverk
Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og  
omsorgstjenestelovens kap 3.

Beskrivelse
Tidsbegrense opphold i institusjon kan tildeles når det 
i en kortere periode er behov for heldøgns omsorg og 
behandling i institusjon.  Oppholdet skal ha en klart 
definert målsetning. 

Tidsbegrenset opphold kan omfatte:
•	 Medisinsk behandling og pleie ved sykdom, hvor 

det ikke er behov for sykehusinnleggelse

•	 Vurdering/utredning av tilstand og funksjonsnivå 
med tanke på behandling, tiltak og framtidige  
omsorgsbehov

•	 Etterbehandling etter sykehusopphold

•	 Rehabilitering

BRUKERSTYRT PERSONLIG  
ASSISTANSE

Beskrivelse
Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ  
organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt 
funksjonshemmede som har behov for bistand i 
daglig livet, både i og utenfor hjemmet. Brukeren har 



18 19

rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for 
organisering og innhold i forhold til sine behov. Innen 
de timerammer som kommunens vedtak om praktisk 
bistand angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem 
han/hun vil ha som hjelper(e), hva assistenten(e) 
skal gjøre, hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis. 
Brukerstyringen vil være et middel til å bidra til bedre 
ressurs utnyttelse, fleksibilitet og kvalitetssikring. 
Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest 
mulig uavhengig liv til tross for sterk  
funksjonshemming. 
 
Målgruppe
•	 Brukere med sammensatte og omfattende  

tjenestebehov

•	 Brukere som er i stand til å ta arbeidslederrollen

•	 Brukere som har egeninnsikt og som har  
ressurser til aktivt liv i og utenfor boligen

•	 Familier med barn som er funksjonshemmet

Kriterier/vilkår
Tildeling av BPA tar utgangspunkt i kartlegging av 
funksjonsnivå(IPLOS), hvor det legges vesentlig vekt 
på evne til å ivareta husholdfunksjoner og egen-
omsorg.  Der hvor bruker har omfattende bistands-
behov bør det vurderes om BPA er en hensiktsmessig 
organisering.

Regelverk
Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og  
omsorgstjenesteloven kap 3.
•	 Pleie og omsorg ved livets slutt

OMSORGSBOLIG

Beskrivelse
En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset 
bevegelses hemmede og tilrettelagt slik at beboeren 
skal kunne motta helse- og omsorgstjenester etter 

behov. Beboeren betaler husleie og mottar tjenest-
er på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Omsorgsbolig omfatter:
•	 Leie av leilighet

•	 Individuelt tilpasset tjenestetilbud, som for andre 
hjemmeboende

Omsorgsbolig omfatter ikke:
•	 Møblering

•	 Utgifter til strøm, telefon og andre  
husholdsutgifter 

Målgruppe
Eldre, syke og funksjonshemmede med varig  
helsesvikt som ikke kan bo i egen bolig med  
tilrettelagte tjenester.

Kriterier/vilkår
Tildeling av omsorgsbolig vurderes med utgangspunkt 
i kartlegging av funksjonsnivå(IPLOS), hvor det leg-
ges vesentlig vekt på evne til å ivareta egen omsorg 
og husholdsoppgaver.  Før omsorgsbolig tildeles skal 
det være vurdert om det er mulig å tilrettelegge slik at 
bruker kan bo i eget hjem. Omsorgsbolig kan tildeles 
til brukere med varig funksjonssvikt og omfattende 
behov for helse- og omsorgstjenester.

Pris for tjenesten
Det betales husleie iht husleiekontrakt, i tillegg  
kommer utgifter til strøm, mat og egenbetaling for 
andre tjenester som tildeles.

Regelverk
Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Opphold i 
omsorgs bolig reguleres gjennom husleiekontrak-
ter, jf. husleieloven. Tildeling av omsorgsbolig er et 
enkelt vedtak med de rettigheter og plikter som følger 
av forvaltningsloven. Eventuell klage på tildeling av 
omsorgs bolig, eller venteliste på omsorgsbolig,  
behandles i kommunens klagenemd.

BOFELLESSKAP FOR ELDRE

Beskrivelse
Bofellesskap er en form for omsorgsbolig som er 
tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik 
at beboeren skal kunne motta helse- og omsorgs-
tjenester etter behov. Beboeren betaler hu-
sleie og mottar tjenester på samme vilkår som for 
andre hjemmeboende.

Bofellesskap omfatter:
•	 Leie av leilighet

•	 Individuelt tilpasset tjenestetilbud, som for andre 
hjemmeboende

•	 Mulighet for kjøp av måltider i fellesområde

Bofellesskap omfatter ikke:
•	 Møblering

•	 Utgifter til strøm, telefon og andre  
husholdsutgifter 

Målgruppe
Eldre, syke og funksjonshemmede med varig  
helsesvikt som ikke kan bo i egen bolig med  
tilrettelagte tjenester.

Kriterier/vilkår
Tildeling av leilighet i bofellesskap vurderes med 
utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå(IPLOS), 
hvor det legges vesentlig vekt på evne til å ivareta 
egenomsorg og husholdsoppgaver.  Før bofellesskap 
tildeles skal det være vurdert om det er mulig 
å tilrettelegge slik at bruker kan bo i egen bolig. 
Bofellesskap kan tildeles til brukere med varig 
funksjons svikt og omfattende behov for helse- og 
omsorgstjenester.

Pris for tjenesten
Det betales husleie iht husleiekontrakt, i tillegg  
kommer utgifter til strøm, mat og egenbetaling for 
andre tjenester som tildeles.

Regelverk
Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Opphold i 
omsorgs bolig reguleres gjennom husleie kontrakter, jf. 
husleieloven. Tildeling av omsorgsbolig er et enkelt-
vedtak med de rettigheter og plikter som følger av 
forvaltningsloven. Eventuell klage på tildeling av 
omsorgs bolig, eller venteliste på omsorgsbolig,  
behandles i kommunens klagenemd.

Tidsbegrenset opphold omfatter  
blant annet ikke:
•	 Fotpleie, med mindre det er medisinsk betinget

•	 Frisør

•	 Transport til og fra korttidsoppholdet

Målgruppe
Eldre, syke og funksjonshemmede med helsesvikt 
og stort pleiebehov som ikke kan bo hjemme med 
tilrettelagte tjenester.

Kriterier/vilkår
Tildeling av korttidsopphold vurderes med utgang-
spunkt i kartlegging av funksjonsnivå(IPLOS), hvor 
det legges vesentlig vekt på evne til å ivareta egen-
omsorg og helsetilstand.  
Det skal vurderes om nødvendig helsehjelp kan gis i 
hjemmet. Der hvor denne hjelpen kan gis på forsvarlig 
vis i eget hjem har ikke søkeren krav på tidsbegrenset 
opphold.

Pris for tjenesten
Kommunen krever vederlag av beboeren iht satser 
fastsatt i forskrift om egenandel.aaa

Regelverk
Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og  
omsorgstjenesteloven kapittel 3.
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•	 Bruker må selv ønske å være her, være motivert 
for å delta 

•	 Det må være realistiske mål om fremgang

Pris for tjenesten

Dagoppholdet er gratis. Men det tas betalt for 
frokost, middag og skyss etter kommunens takster. 

Regelverk

Dagsenter er ingen lovpålagt tjeneste

DAGSENTER FOR PERSONER  
MED DEMENS (DAGSRO)

Beskrivelse
Dagtilbudet for personer med demens holder til ved 
Forset omsorgssenter. Dette tilbudet er viktig for å  
avlaste pårørende og for at brukeren kan få bo 
hjemme så lenge som ønskelig og mulig. 
Dagtilbudet er med å legge til rette for at man ser 
brukeren i en helhet; viktig for at brukeren skal  
oppleve mestring. Brukermedvirkning er en viktig del 
av dette arbeidet.

Tjenesten omfatter: 
•	 Transport tur/retur hjem

•	 Frokost/middag for de som ønsker det

•	 Tilpassede aktiviteter

TJENESTER I INSTITUSJON

DAGSENTER FOR ELDRE

Beskrivelse: 
Dagsenteret skal gi tilbud til alle voksne og eldre med 
behov for dagtilbud. Dagsenteret drives med vekt på 
sosial deltagelse og brukermedvirkning. Det betyr at 
bruker selv er med på å bestemme aktiviteter og tar 
aktiv del i dagens gjøremål. Dagsenterets personale 
tilrettelegger og veileder aktivitetene. Det legges vekt 
på brukers ønsker og mål for dagsentertilbudet.  

Målgruppe
Eldre eller funksjonshemmede som har behov for å 
komme seg ut en til to ganger i uken for å være med 
på aktiviteter, treningsgrupper og delta for å drive  
dagsenteret sammen med de andre. 
Rehabiliteringspasienter med behov for aktivitets  
tilrettelegging i trenings øyemed.
Dagsenteret har øremerkede plasser for pasienter 
inneliggende på tidsbegrenset opphold for  
rehabilitering.

Kriterier/vilkår:
•	 Bruker må være selvhjulpen i ADL 

•	 Det forutsettes at bruker er i stand til å ta egne 
valg 

•	 Må kunne mestre å være i et åpent dagsenter 

•	 Kunne være med på tur/treningsgrupper 

Målgruppe
Dagsro er et tilbud til hjemmeboende  
personer med demens.

Kriterier/vilkår:
•	 Personer som er under utredning for eller har en 

demensdiagnose

•	 Pårørende trenger avlastning

•	 At pasienten har behov for å komme ut og kan 
nyttiggjøre seg tilbudet

Pris for tjenesten

Dagoppholdet er gratis. Men det tas betalt for 
frokost, middag og skyss etter kommunens takster. 

Regelverk

Dagsenter er ingen lovpålagt tjeneste

TIDSBEGRENSET OPPHOLD I  
INSTITUSJON

Beskrivelse
Tidsbegrense opphold i institusjon kan tildeles når det 
i en kortere periode er behov for heldøgns omsorg og 
behandling i institusjon.  Oppholdet skal ha en klart 
definert målsetning. 

Tidsbegrenset opphold kan omfatte:
•	 Medisinsk behandling og pleie ved sykdom, hvor 

det ikke er behov for sykehusinnleggelse

•	 Vurdering/utredning av tilstand og funksjonsnivå 
med tanke på behandling, tiltak og framtidige om-
sorgsbehov

•	 Etterbehandling etter sykehusopphold

•	 Rehabilitering

•	 Pleie og omsorg ved livets slutt

Tidsbegrenset opphold omfatter  
blant annet ikke:
•	 Fotpleie, med mindre det er medisinsk betinget

•	 Frisør

•	 Transport til og fra korttidsoppholdet

Målgruppe
Eldre, syke og funksjonshemmede med helsesvikt 
og stort pleiebehov som ikke kan bo hjemme med 
tilrettelagte tjenester.

Kriterier/vilkår
Tildeling av korttidsopphold vurderes med utgang-
spunkt i kartlegging av funksjonsnivå(IPLOS), hvor 
det legges vesentlig vekt på evne til å ivareta egen-
omsorg og helsetilstand.  
Det skal vurderes om nødvendig helsehjelp kan gis i 
hjemmet. Der hvor denne hjelpen kan gis på forsvarlig 
vis i eget hjem har ikke søkeren krav på tidsbegrenset 
opphold.

Pris for tjenesten
Kommunen krever vederlag av beboeren iht satser 
fastsatt i forskrift om egenandel.

Regelverk
Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorg-

stjenesteloven kapittel 3.

LANGTIDSOPPHOLD I  
INSTITUSJON

Beskrivelse
Langtidsopphold i sykehjem tildeles pasienter med 
varig helsesvikt og omfattende pleiebehov som 
ikke kan dekkes i omsorgsbolig eller hjemmet med 
hjemme tjenester.

Kriterier/vilkår
Tildeling av langtidsopphold vurderes med utgangs-
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punkt i kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS), hvor 
det legges vesentlig vekt på evne til å ivareta egen-
omsorg og helsetilstand. Langtidsopphold tildeles 
bare de som har et omfattende, døgnkontinuerlig 
bistands behov på grunn av stor funksjonssvikt, hvor 
det ikke er mulig å oppfylle bistandsbehovet i eget 
hjem eller annen tilpasset bolig. Som oftest vil det 
være nødvendig med et tidsbegrenset opphold i for-
kant av langtidsoppholdet for å kartlegge hva som er 
riktig omsorgsnivå.

Langtidsopphold kan omfatte:
•	 Medisinsk behandling og pleie ved sykdom

•	 Vurdering/utredning av tilstand og funksjonsnivå 
med tanke på behandling, tiltak og framtidige  
omsorgsbehov

•	 Etterbehandling etter sykehusopphold

•	 Hverdagsrehabilitering

•	 Miljøterapi

•	 Tilsyn av tannlege 

•	 Pleie og omsorg ved livets slutt

Langtidsopphold omfatter blant annet ikke:
•	 Fotpleie, med mindre det er medisinsk betinget

•	 Frisør

Pris for tjenesten
Kommunen krever vederlag av beboeren iht satser 
fastsatt i forskrift om egenandel.

Regelverk
Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og  
omsorgstjenesteloven kap 3. 

ANSVAR
Ledere har et spesielt ansvar for at tjenestekriteriene 
blir forankret i den enkelte enhet. Tildelingskontoret 
har ansvar for at kriteriene følges i saksbehandling og 
tildeling. 
Alle ansatte i tjenesten har ansvar for å sette seg inn i 
kriteriene og forholde seg til disse i sitt arbeid.

PROSESS OG EVALUERING

Tjenestekriteriene forankres gjennom hørings-
prosessen, men må også være utgangspunkt for  
refleksjon over praksis når kriteriene foreligger.  
Gjennom refleksjon og dialog sikres at tildeling og 
tjenestene har felles forståelse av tjenestekriteriene.
Det vil også være naturlig å evaluere tjeneste-
kriteriene etter en tids praktisering, for eksempel som 
et ledd i å utarbeide ny tjenesteanalyse i 2014.  

VIDERE ARBEID MED  
TJENESTEKRITERIENE
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