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Veileder for tildeling av helse- og omsorgstjenester  
  
1.0 Innledning 

Pasient og bruker har rett til nødvendig helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Tjenestene 
skal holde tilfredsstillende kvalitet, samt ytes i tide og i tilstrekkelig omfang. Retten til tjenester 
gjelder alle pasient- og brukergrupper, og er uavhengig av diagnose. For å sikre gode helse- og 
omsorgstjenester i kommunen vises til helsedirektoratets «Veileder for saksbehandling» 
(IS2442)(med oppdateringer 07.17)Tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§3-2 første 
ledd nr.6, 3-6 og 3-8. Veilederen skal legges til grunn ved tildeling av tjenester, i tillegg til lokal 
forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 
tjenester (vedtatt av kommunestyret juni 2017 (PS 96/17). 
 
Omsorgstjenestene har gjennom den senere tid gjennomgått et nasjonalt paradigmeskifte i tråd 
med stortingsmelding 29 – «Morgendagens omsorgstjeneste», oppfølgeren «Omsorg 2020» og 
stortingsmelding 26. (2014 – 2015) «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet». 
Her løftes nye og forsterkede tiltak frem for å sikre bedre kvalitet i tjenestene, og brukerne får 
større innflytelse over egen hverdag. Dette innebærer å ta i bruk brukernes ressurser på nye 
måter, med økt fokus på mestring og den enkeltes erfaringskompetanse som grunnlag for 
utvikling av tjenestene. Målet er å skape en helse- og omsorgstjeneste som bidrar til at hver 
enkelt tjenestemottaker får mulighet til å leve et aktivt liv, til tross for sykdom, problemer og 
funksjonstap.  
 
Kommunen står fritt til å velge hvordan de vil organisere sine tilbud innen for helse- og 
omsorgstjenesten, men nasjonale føringer gir tydelige signaler om at tjenestene skal legge til 
rette for at brukerne i større grad blir en ressurs i eget liv. Framtidens brukere av helsetjenester 
skal ha en mer aktiv rolle og den nye brukerrollen forutsetter en omsorgstjeneste som i større 
grad enn tidligere kartlegger og forstår brukerens behov.  
 
Egenmestringstenkningen fører til noe endret praksis fra tradisjonell tjenestetildeling. Forståelsen 
av at det er viktig å mestre sin egen hverdag innebærer at hovedfokuset fra de offentlige 
tjenestene må være å tilrettelegge, veilede og trene brukeren til økt funksjonsevne, før det 
eventuelt settes inn kompenserende tjenester hvor daglige gjøremål blir utført for brukeren. 
Familie, venner og nærmiljø vil være naturlige samarbeidspartnere i dette arbeidet. Å styrke 
bruken av sosialt nettverk for å mestre daglige gjøremål innebærer ikke at lovpålagte tjenester 
skal utføres av andre, men at man ser på muligheten for å kombinere daglige gjøremål og sosial 
omgang.  
 
Tjenesten vil som tidligere benytte seg av vedtak, men det vil i større grad bli satt inn tiltak 
innenfor hverdagsmestring hvor effekten av dette evalueres før vedtak fattes. Brukernes behov er 
i stadig endring, og det er viktig at tjenesten ikke blir for statisk i sin utøvelse. Ved at 
egenmestringsperspektivet får større plass er det viktig at vedtak om tjenester evalueres jevnlig, 
slik at nye vedtak kan justere antall vedtatte timer opp eller ned, for den enkelte mottaker. 
Vedtaket vil som før beskrive brukerens muligheter til å klage på vedtaket, klagerettighetene er 
derfor ikke tatt med i beskrivelsene av de ulike tjenestene.  
 
Tildelingskriteriene som beskrives i kapittel 4 – 8 er primært rettet mot saksbehandler og utøver, 
selv om det flere steder beskrives forventninger til brukeren. Kapittel 9 er innbyggerinformasjon 
som samsvarer med kommunens informasjon på innbyggerportalen/nettsider.  
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2.0  Mål og rammer 

2.1 Bakgrunn  
Gjennom de siste årene har det vært gjennomført en omfattende omstillingsprosess i Nes 
kommune, det er vedtatt en strategisk helse og velferdsplan (2018- 2030), og det er det er 
iverksatt flere tiltak for å få en bedre økonomisk tilpassing.  
 
 

 
 
Strategisk helse og velferdsplan (2018- 2030) beskriver 5 strategier som sammen legger 
grunnlaget for at den enkelte innbygger i Nes opplever god helse og mestrer hverdagen sin.  
 
Det er:  

 Ressursmobilisering 

 Gode brukerreiser 

 Et godt sted å bo 

 Rett kompetanse 

 Kontinuerlig forbedring og innovasjon  
 
 
I kommunalområdet for Helse og velferd er mestringsperspektivet godt forankret i Strategisk 
helse og velferdsplan, og videre i Handlingsprogrammets mål om at «Befolkningen i Nes har god 
helse og mestrer egen hverdag». Egenmestring har fått en stor plass i tjenestens tenkning, dette 
vil forsterkes med de nye tildelingskriteriene. Det stilles i større grad krav til brukeren om å aktivt 
ta del i sin egen helse, ta ansvar selv for tilrettelegging av egen bolig, ta i bruk teknologi og 
benytter ordinært tilgjengelige tjenester. Mestring av eget liv er det overordnede målet for 
tjenestene, og god måloppnåelse vil være at brukeren i størst mulig grad klarer daglige gjøremål 
uten at det blir satt inn kompenserende tjenester. Det er viktig at både innbyggere og ansatte har 
en felles forståelse av hva dette betyr for å kunne utvikle god praksis sammen.  
 
Ressursmobilisering skal prege alle helse- og velferdstjenester i Nes kommune. Det innebærer at 
det i enhver sammenheng skal være fokus på hvordan den enkelte selv kan mestre og forbedre 
sin situasjon. Gode brukerreiser skal ivaretas i kjeden av forebygging, tidlig innsats og 
diagnostikk, habilitering og rehabilitering, behandling og oppfølging. Uavhengig av alder, 
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diagnose og hjelpebehov skal den enkelte bruker tilbys et trygt, helhetlig og koordinert 
tjenestetilbud av god kvalitet.  
 
Det er innført brukerprinsipper som gir retning for hvordan tjenestene skal gis: 

 
1. En dør inn – Dialog og mestring 

Brukeren blir møtt av et tydelig mottaksapparat 
2. Rett tjeneste til rett tid 

Brukeren skal få innvilget rett tjeneste til rett tid 
3. Forutsigbarhet 

Vi skaper forutsigbarhet for brukeren 
4. Eierskap 

Brukeren skal bli ivaretatt og fulgt oppi alle deler av tjenesteforløpet 
5. Inkludering 

Ansatte skal ta seg tid til å bli kjent med brukerne, deres behov og motivasjon, og 
inkludere dem i tildelingsprosessen 

6. Myndighet 

Brukeren skal bli vurdert på en måte som skaper tillit til avgjørelsen internt 
7. Et tverrfaglig blikk 

Brukerens situasjon skal bli vurdert fra et tverrfaglig ståsted 
8. Tilgjengelighet 

Vi skal være tilgjengelige for de brukerne som trenger oss 
9. Informasjon 

Brukeren skal bli informert gjennom hele forløpet 
10. Mestringstankesett 

Brukeren skal alltid bli vurdert ut fra et mestringstankesett 
11. Samarbeid 

Samarbeid internt skal struktureres slik at det ikke går ut over brukeren 
 
 

2.2 Lovgrunnlag  
Helse- og omsorgtjenestene er regulert av en rekke lover og forskrifter. De mest sentrale lovene 
er:  

- Helse og omsorgstjenesteloven: gir kommunen plikt til å yte helsetjenester 
- Pasient- og brukerrettighetsloven: gir pasient og bruker rett til nødvendige helse- og 

omsorgstjenester samt rett til medvirkning 
- Helsepersonelloven: skal bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og 

omsorgstjenesten 
- Folkehelseloven: styrker kommunens ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid 

i alle samfunnssektorer 
- Forvaltningsloven: regulerer saksbehandling for de tjenester hvor det fattes vedtak 
- Offentlighetslova: regulerer hvilke dokumenter som skal være offentlig, slik at offentlig 

virksomhet er mest mulig åpen og gjennomsiktig.  
 

3.0 Vurderingsmomenter for saksbehandler og tjenesteutøver  

3.1 Mestringsperspektivet 
I tillegg til sentrale lovkrav er mestringsprinsippet det førende prinsipp for tjenestetildelingen for 
helse- og omsorgstjenester i Nes kommune, dette bygger på strategisk helse og velferdsplan, og 
tar utgangspunkt i at den enkelte har et eget ansvar for å mestre eget liv, egne helseutfordringer, 
og skal gis mulighet for et langt liv i eget hjem.  
Mestringsperspektivet innebærer: 
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• Fokus på den enkeltes ressurser, og stimulering til opprettholdelse av funksjon og sosial 
deltakelse, med utgangspunkt i «Hva er viktig for deg». 

• Er fokusert rundt vurderinger av den enkeltes potensial for egenomsorg, samt 
mulighetene og ressursene som finnes i nærmiljø og sosialt nettverk, 
«ressursmobilisering» 

• Økt fokus og satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak 

 
Det innebærer at vi skal bevege oss fra å ha brukeren i fokus til å ta brukers fokus, og vi skal ta 
faglige avgjørelser om brukers behov nærmere og sammen med bruker. Vi skal dekke brukers 
behov, men ikke tilby dem våre standardtjenester. Sammen skal vi finne løsninger for 
innbyggerne som de selv er med på å bestemme. Mestringsmodellen illustrerer at den enkelte 
innbygger har hovedansvaret for å mestre eget liv, ved hjelp av egne ressurser, familie og 
nettverk, og kommunens ansvar er å legge til rette for at slik mestring kan skje.  
 
 
Å mestre – hva betyr det?    «Å klare seg selv og bestemme i eget liv». 
 

Mestringsmodellen fra Strategisk Helse og velferdsplan (2018-2030) 
(utarbeidet i samarbeid med Agenda Kaupang i forbindelse med omstillingsarbeidet i 2015) 

 
Ved utarbeidelse av tildelingskriterier er det bærende prinsipp for all tjenestetildeling og 
tjenesteutforming at det helhetlige tilbudet innrettes på en slik måte at nødvendig bistand og 
helsehjelp gis tidlig og i samsvar med brukerens mål. «Hva er viktig for deg?» – samtalen skal 
sørge for å få et korrekt og individuelt tilpasset tilbud på rett nivå, basert på et mål det er 
enighet om og sikre den enkeltes rett til å medvirke i saker som angår seg.  

3.2 Vurderingsprosessen  
Alle henvendelser om behov for helsetjenester rettes til virksomheten «Dialog og mestring». 
Dialog og mestring er kommunens fellesadresse for mottak, utredning og behandling av søknader 
om helse og omsorgstjenester, og er kommunens koordinerende enhet for re-/habilitering og 
nøkkelfunksjon for samhandling med spesialisthelsetjenesten i komplekse saker. 
 
Målet er "en dør inn" og ett tydelig mottaksapparat for alle søknader og henvendelser som gjelder 
kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi ønsker at innbyggeren skal oppleve tidlig innsats fra 
kommunen, at de inkluderes i prosessen, fokus på trygghet og at det settes inn rett tjeneste til rett 
tid. Rettighetsforvaltning av kommunens helse- og omsorgstjenester skal ivaretas, med 
likebehandling og fordeling av tilgjengelige ressurser på en best mulig måte.  
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To hovedspor: 

1. Henvendelser fra bruker/pårørende  

2. Henvendelser fra spesialisthelsetjenesten, primært som oppfølging etter en akuttsituasjon 

og sykehusinnleggelse 

 
 

 
 
 
 

• Felles prosedyre for måten å handle på er helhetlig pasientforløp (HPH) – brukerreisen 

med avklart mål, metode, tidsramme og evaluering –enkelt beskrevet i figuren  

• All vurdering av søknader om tjenester skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser, og 

tildeling av tjenester skal bidra til at søker opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad 

av egenmestring og mulighet for deltakelse.  

• Tjenestene skal tilrettelegges på en slik måte at de bidrar til at den enkelte kan bo 

hjemme lengst mulig 

• Ved vurdering av tjenestebehov, tas det hensyn til husstandens samlede ressurser, 

sosiale nettverk og muligheter til å motta bistand fra frivillige 

• Pasientforløp er en samlet beskrivelse for samhandlingen mellom kommune, 

spesialisthelsetjenesten og fastleger, hvor informasjonsflytene og kommunikasjonsflyten 

er sentral for å få en planlagt systematisk oppfølging i alle berørte tjenester. 

Standardiserte sjekklister er et viktig verktøy i denne sammenheng.  

 

 

• Skriftlig søknad 
med 
legopplysninger 
foreligger  

• Søker kontaktes 
per telefon  og 
eventuelt 
hjemmebesøk 
avtales  

1. Henvendelse fra 
bruker/ eller 

sykehus 

• Oppstartsamtale/ 
Hjemmebesøk 

• Avklaring av 
tjenestebehov 

• Sette mål  

2. Kartlegging 
og vurdering   

• Tjenesten 
iverksettes med 
utgangspunkt i 
brukers mål 

3. Iverksetting  

av tiltak  

• Vurdering av måloppnålse  

• Revurdering   

• Videre forløp/behandling 

• Eventuelt  avslutning /stopp i 
tjenester   

4. Revurdering med 
fokus på måloppnåelse  

Hva er 
viktig for 
deg 
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Hjulet viser sentrale vurderingsmomenter som sjekklistene ivaretar for at bruker skal kunne være 
lengst mulig aktiv i eget liv og i eget hjem.  

 
4.0 Lavterskeltilbud  
 
Tjenestene som ytes som ikke er lovpålagte er ofte det som er beskrevet som tidlig innsats og 

bidrar til at vi kan utsette de kostnadskrevende tjenestene. Lavterskeltilbudene er en viktig 
faktor for å opprettholde funksjoner og forebygge sykdomsutvikling. Disse tildeles uten 
vedtak.  

Lavterskeltilbud som skal bidra til mer mestring for innbyggeren er:  
 

 Friskliv og mestringssenter  

 Psykisk helsehjelp 

 Kreftkoordinator 

 Demensteam 

 Oasen dagsenter 

 Nes eldresenter 

 FRAM, unge voksne i utenforskap  
 

 
4.1 Friskliv og mestringssenteret 
 
Frisklivs- og mestringssenteret følger Helsedirektoratets veileder for Frisklivssentraler og er et 
tjenestetilbud som inngår i kommunens folkehelsetilbud. 
Hovedfokus er læring, mestring, egenaktivitet og trening. Frisklivs- og mestringssenteret hjelper 
og støtter personer i alle aldre som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold 
eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. 
 
Målgruppen er de som står i fare for eller har utviklet livsstilsykdom. 
Frisklivs- og mestringssenteret har i tillegg gruppebaserte mestringstilbud til personer med kreft, 
lunge og artrose. Vi samarbeider på tvers av kommunalområdene om ulike tilbud, bla familiens 
hus og avdeling for psykisk helse og rus.  
 
Hvordan delta? Lege, annet helsepersonell eller Nav kan henvise deltagere til Frisklivs- og 
mestringssenteret, man kan også ta kontakt på eget initiativ. 
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4.2 Psykisk helsehjelp  

Psykisk helsehjelp er en tjeneste for de med rus eller psykiske problemer i Nes kommune, 
uavhengig av alvorlighetsgrad. I tillegg jobbes det forebyggende. Alle innbyggere har selv 
anledning til å ta kontakt, og alle blir invitert til en samtale. Basert på hva som kommer frem i den 
første og senere samtaler vil den ansatte sammen med den som søker hjelp komme frem til hva 
som vil være den beste og mest nyttige hjelpen for den enkelte.  

Tjenesten jobber i henhold til Helsedirektoratets veileder «sammen om mestring». Det er en 
forventning om at pasienten er motivert for endring, sett ut fra diagnose/lidelse og 
symptomuttrykk. Det leges vekt på «hva er viktig for deg?» og ut fra dette settes det mål for å 
endre og mestre sin hverdag, helse og situasjon. Tjenesten har dreid fokus til å bli mer opptatt av 
endringsarbeid, og mindre av vedlikehold/støtte og bistand 

Tilbudene er:  

• Kurs i depresjonsmestring KID 

• IMR grupper – sykdoms- og symptom forståelse ved alvorlige psykiske lidelser 

• Nettverksmøter 

• Enkeltsamtaler  

• Boveiledning  

• Dagtilbudet Oasen  

• Ruskonsulenter  

4.3 Kreftkoordinator 

Kommunens kreftkoordinator bistår pasienter og deres pårørende i alle aldre, og i alle faser av 
sykdommen. Det er ikke nødvendig med henvisning for å ta kontakt med 
kreftkoordinator. Kommunens kreftkoordinator har oversikt over relevante tilbud og tjenester for 
kreftpasienten og er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester i kommunen. 

Kreftkoordinator bistår med: 

 Informasjon, råd, veiledning og støtte til kreftsyke og pårørende 
 Informasjon knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt 
 Hjemmebesøk hos pasient og pårørende for samtale og veiledning 
 Legge til rette for en lettere hverdag for pasient og pårørende 
 Kontakte andre aktuelle instanser der det er behov/ ønskelig, eller henvise til andre 

 

4.4 Demensteam   

Hjemmetjenesten har demenskoordinator, med spesialkompetanse på sykdommen demens. 
Demensteamet er fagligressurs for brukere med kognitiv svikt når det er behov for 
spisskompetanse innenfor dette feltet. De foretar kartlegging og tester for kognitiv funksjon, og 
samarbeider tett med mestringsteamet. Tverrfaglig samarbeid med andre aktører som jobber 
med demensomsorg er viktig for å sikre god ivaretakelse av alle brukere med kognitiv svikt.  
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 Demensteamet gjennomfører årlig pårørende skole  

 Demensteamet organiserer dagtilbud i samarbeid med frivillige  

5.0 Tjenester i hjemmet  

5.1 Mestringsteam  
Med mestringsteam mener vi tverrfaglig rehabilitering i brukerens eget hjem, som tar 
utgangspunkt i «Hva er viktig for deg?» samtalen, og en god tverrfaglig kartlegging av brukers 
behov og ressurser. Tiltak settes inn tidlig og skjer i en avgrenset periode for å bidra til styrking av 
funksjonsnivå og mestringsevne. Tiltakene evalueres kontinuerlig og har i utgangspunktet en 
oppfølgingsperiode på 4 – 8 uker med mulighet for forlengelse ved behov. Brukerens egne mål 
ligger til grunn for tiltaket og avsluttes når brukesens mål er oppnådd, eller at evalueringen viser 
manglende resultater, eller at det ikke er potensiale for videre rehabilitering. Mestringsteamet vil 
på sikt være de som tar hånd om nye søkere til hjemmetjenesten. Sjekklister fra HPH (helhetlig 
pasientforløp) er verktøyet som skal brukes i denne sammenheng.  
 

Mestringsteam  
Hjemmel Mestringsteam er helsetjenester i hjemmet. 

Helse og omsorgstjenestenesteloven § 2-3 punkt 6- a 
Pasient- og brukerrettighetsloven 2-7  
(når tjenesten forventes å vare over to uker)  
 

Tjenestebeskrivelse  Tverrfaglige team som består av ergoterapeut, fysioterapeut og 

sykepleier/hjelpepleier fra hjemmetjenesten  

 Et tverrfaglig team foretar systematisk kartlegging og bruker setter 

sine aktivitetsmål sammen med teamet.  

 Tidsbegrenset rehabilitering, hvor hverdagslivets aktiviteter skjer 

hjemme hos brukeren. 

 Det skal være viktige aktiviteter brukeren ønsker å mestre bedre i 

sin hverdag.  

 Målene som settes sammen med bruker skal være utgangspunktet 

for rehabiliteringen 

 Det tverrfaglige teamet jobber sammen med brukeren for å nå 

målene hans.  

Målgruppe 
 

De over 18 år som:  

 Nylig har fått eller står i fare for å utvikle betydelig funksjonstap 

 Har et potensiale til målbar bedring/har et rehabiliteringspotensiale 

 Har evne og vilje til å ta tak i egen situasjon støttet av et tverrfaglig 

team 

 Bor hjemme og kan motta tjenester i hjemmet 

Vi tilbyr 
 

 Vi kommer hjem til brukeren og bistår han i å trene på det som er 

viktig for han å klare selv i hverdagslivet. 

 For å nå brukerens mål jobber man tett sammen i en avtalt periode 

 Evaluering av framgang og justering av mål vil skje underveis 

Gjennomføring 
 

 Vurdering for mestringsteam 

 Planleggingsmøte med målsamtale og tester 

 Oppfølging i hjemmet (i gjennomsnitt 6 uker) med trening i forhold 
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til brukerens mål og viktige daglige aktiviteter 

 Fortløpende dialog gjennom forløpet, vurdering om det er aktuelt 

med forlengelse etter 6 uker med retesting. 

 Avslutningsmøte: måloppnåelse, tester og veien videre 

 Ny tar kontakt med bruker 3 måneder etter avslutning for å høre 

hvordan det går.  

Våre 
forventninger 
 

Vi skal forvente at bruker er villig til å gjøre en innsats for å gjenvinne det 

han har mestret, slik at han i størst mulig grad kan klare deg selv i 

hverdagen 

Kostnad 
 

Mestringsteam er gratis  

 Tjenesten kan søkes gjennom avdelingen Dialog og mestring  

 
 

5.2 Velferdsteknologi og trygghetsalarm  
Trygghetsalarm er en del av kommunens velferdsteknologiske løsninger som skal bidra til 
brukerens egenmestring.  
 
Utviklingen av velferdsteknologi vil by på mange nye løsninger i fremtiden som vil kunne erstatte 
og supplere den tradisjonelle trygghetsalarmen slik vi kjenner den i dag. I første omgang vil det bli 
satset på medisindispensere, sporingsteknologi og ulike sensorer som gir mulighet for digitalt 
tilsyn.  
 
Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å 
forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologi har til 
hensikt å modernisere kommunens tjenester, samt øke effektiviteten i ressursbruken ved at den 
enkeltes behov for personbaserte tjenester utsettes.  
 
 

Trygghetsalarm     
Hjemmel Tjenesten tildeles etter forvaltningsloven 

 

Tjenestebeskrivelse  Trygghetsalarm er et hjelpemiddel for å skape trygghet i hjemmet 
for innbyggere som bor alene og ikke kan tilkalle hjelp på annen 
måte. 

 Trygghetsalarm er en radiosender med en alarmknapp som du 
bærer i et kjede rundt halsen.  

 Du kan utløse alarmen dersom du faller, blir syk og ikke får gitt 
beskjed ved å ringe.  

 

Tjenesten 
omfatter 
 

 Montering og oppkobling av alarm og elektronisk dørlås 

 Opplæring og bruk av alarmen 
 

Kriterier 
 

 Innbyggere som bor i egen bolig, omsorgsbolig og trygdeboliger, 
bor alene eller er alene og uten forsvarlig tilsyn store deler av 
døgnet 

 Innbyggere som har redusert mobilitet med fare for fallulykker  

 Innbyggere som har varig og alvorlig sykdom som kan medføre 
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utrygghet 

 Tjenesten opphører dersom helsetilstanden endres og bruker ikke 
lenger fyller kriteriene for å ha trygghetsalarm. Eventuelle endringer 
må meldes til Hjemmetjenesten 

 

Forhold som ikke 
gir rett til 
trygghetsalarm 
 

 Brukere som kan tilkalle hjelpe ved bruke av mobiltelefon/telefon  

Forventninger til 
den som får 
innvilget 
trygghetsalarm 
 

 At du har med deg alarmen hele tiden (når den ikke lader)  

 Trygghetsalarmen skal ikke brukes i stedet for telefon. 

 Alle som har trygghetsalarm, må godta montering av elektronisk 
dørlås der dette er mulig, (alternativ: nøkkel i nøkkelboks, der 
elektronisk dørlås ikke er gjennomførbart).  

 Du må erstatte alarmen hvis den mistes. 

 Boligen må ha fremkommelig vei for at hjemmetjenesten skal 
komme frem. 

 Trygghetsalarmen er til bruk i hjemmet. Det er ikke mulig og 

rekvirerer hjelp fra hjemmetjenesten når man er på tur eller besøk 

utenfor ens eget hjem.  

 Hjemmetjenesten er ikke behandling, medisinsk hjelp eller akutt 

hjelp, ved behov for akutthjelp må du ringe 113.  

 Det oppfordres til at trygghetsalarmen kun anvendes i de tilfeller du 

ikke på annen vis kan rekvirere praktisk hjelp til eksempelvis å 

komme seg opp etter ett fall. Klarer du å anvende 

telefonen/mobilen skal du bruke denne først. Tenk igjennom hvem 

du vil ringe til ved et eventuelt fall. Lagre gjerne disse som 

hurtigtast.  

 Trygghetsalarmen skal kun anvendes til å tilkalle hjelp i forbindelse 

med behov for fysisk hjelp, ikke behov for samtale eller psykisk 

bistand.  

 Responstiden er ikke en utrykning og den som skal komme og 

hjelpe deg, må gjøre ferdig det han/hun er i gang med. Det må 

derfor påregnes noe ventetid fra alarm/telefonkontakt til 

personkontakt. 

 Du er selv ansvarlig for å lade trygghetsalarmen, men ser vi i vårt 

system at batterinivået på trygghetsalarmen din er lavt, ringer vi 

deg og minner deg på å lade den. 

 Ved alarmer der vi ikke klarer å etablere kontakt til deg, vil 2 

personer låse seg inn i hjemmet ditt for å kartlegge situasjonen og 

behovet for assistanse.  

 Du må melde i fra til hjemmetjenesten hvis du er bortreis  

 

Responstid Vi tar raskt telefonisk kontakt med deg når du har utløst alarm.  
 

Egenbetaling 
 

Du betaler for montering av alarmen i tillegg til månedlig leie.  
Pris for leie av trygghetsalarm i henhold til gjeldene priser, vedtatt av 
kommunestyret. Se gjeldene gebyrregulativ. 
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5.3 Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring  
 
Omfanget på tjenesten vil variere ut fra den enkeltes behov. Praktisk bistand og opplæring er 
hjelp og støtte til daglige oppgaver, og kan bestå av mange ulike former for hjelp og støtte, samt 
opplæring og veiledning i de fleste av dagliglivets oppgaver og gjøremål og målrettet miljøarbeid. 
Formålet er å styrke/kompensere for egenmestring av dagliglivets praktisk gjøremål. Dette gjelder 
også opplæring, rehabilitering, habilitering og boveiledning.  
 

Praktisk bistand og opplæring  
Hjemmel  Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf.  

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og 3- 2 første ledd nr. 6 bokstav b 
 

Tjenestebeskrivelse  Praktisk bistand er direkte hjelp i hjemmet og ytes til personer 
som selv ikke klarer å utføre dagliglivets gjøremål. Målet er å 
beholde en høy grad av egenomsorg, slik at bruker kan bo 
hjemme så lenge som mulig.  

 Tjenesteutøvelsen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser 
og bidra til at brukeren opprettholder eller gjenvinner størst mulig 
grad av egenmestring 

 Tjenesten kan ytes i form av veiledning, opplæring, tilrettelegging, 
tilsyn eller praktisk utførelse av oppgaver bruker ikke klarer selv. 

 Tjenesten skal bidra til at den enkelte bruker får en trygg og 
forutsigbar hverdag, med størst mulig grad av livskvalitet og 
selvstendighet 

Kriterier  De som ikke greier å utføre daglig livets gjøremål selv uten 
bistand eller betydelig tilrettelegging på grunn av nedsatt 
funksjonsevne. 

 Det må foreligge en søknad. 

 Det utføres ikke oppgaver som du klarer å utføre selv av 
nødvendig renhold.  

 Tjenesten vektlegger verdien av egenmestring i forhold til daglige 
gjøremål.  

 Ved tildeling tas hensyn til husstandens samlede ressurser for å 
ivareta nødvendige gjøremål. 

 Det foretas en behovskartlegging i forkant av oppstart (IPLOS). 

 Tjenesten ytes og dokumenteres i henhold til vedtak og evalueres 
kontinuerlig ut fra behov. 

 Du må være tilstede når den som yter bistand er hos deg 

 For å få praktisk bistand må du være villig til å tilrettelegge i 
hjemmet ditt  

 Søker må ha Nes kommune som registrert bostedsadresse i 
Folkeregisteret 

 Søker må ha behov for praktisk bistand og/opplæring for å ivareta 
dagliglivets gjøremål 
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 Behovet vurderes med utgangspunkt i en helhetlig kartlegging av 
funksjonsnivå hvor det tas hensyn til søkers:  

 Evne til egenomsorg 

 Helsetilstand 

 Nettverk og nettverkets omsorgsevne 

 

Egenandel  Det tas egenandel for praktisk bistand, men ikke for personrettet bistand 
(som personlig stell og egenomsorg) eller praktisk bistand opplæring.  

 
 
 

5.4 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)                  
Hjemmel Brukerstyrt personlig assistanse tildeles etter Helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr 6. b og §3-8. og Lov om 
pasient og brukerrettigheter §2-1 bokstav d. 
 
Dersom bruker har vedtak etter lov om kommunale helse og 
omsorgstjenester §9-5, bokstavene b og c, kan ikke tjenesten 
organiseres som BPA. Dette fordi lovverket setter krav til faglig 
kompetanse hos tjenesteyterne.  
 

Formål 
 

Formålet er å bidra til at personer med omfattende bistandsbehov får et 
aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelse. 
 

Tjenestebeskrivelse  Brukerstyrt personlig assistanse er en måte å organisere 
«praktisk bistand og opplæring» på for deg med nedsatt 
funksjonsevne og stort behov for hjelp 

 Kommunen har plikt til å tilby ordningen, men avgjør selv innenfor 
rammen av kravet til nødvendige omsorgstjenester hvilken 
tjeneste som skal tilbys den enkelte bruker.  

 I vurderingen vil det tas hensyn til hvordan disse tjenestene kan 

legges til rette for deltakelse i arbeidsliv, ivaretakelse av 

foreldreoppgaver med barn med nedsatt funksjonsevne og 

lignende.  

 BPA Blir utført av en eller flere assistenter 

 Er en tjeneste der brukeren selv eller en person som står nær 

brukeren er arbeidsleder for assistentene.  

Kriterier  Høy grad av brukermedvirkning og dialog rundt utforming av 
tjenestene. 

 Brukere som har behov for mere enn 32 timer i uken har rett til å 
få BPA, mens de som mer enn 26 timer og mindre enn 32 timer 
skal vurderes av kommunen om å få BPA. 

 Tjenesten skal baseres på en helhetlig vurdering av personens 
behov og ønsker. 

 Arbeidsleder må delta på kurs og opplæring i hvordan ivareta 

ansvaret som arbeidsleder. Dette for å ivareta assistentenes rett 

til et forsvarlig arbeidsmiljø.  
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 Tjenesten utføres kun når brukeren er tilstede. Tjenesten kan 

eksempelvis ikke brukes til pass av barn, følge barn til skole mm.  

 Brukeren må gi samtykke til at tjenesten iverksettes. 

 Ved opphør av tjenesten over 60 dager, vil tjenesten evalueres, 

eventuelt avsluttes og tjenesten må søkes på nytt. 

 Kommunen bestemmer hvilke tjenester som gis. Kun for 

timevedtak som inkluderer støttekontakt gis det mulighet for 

oppsparing av ubenyttede timer i timebank. 

 Tjenesten omfatter ikke tjenester som krever at mer enn en 

tjenesteyter er tilstede eller timebaserte tjenester på natt, med 

mindre brukeren har behov for slike tjenester kontinuerlig. 

 Tjenester som krever medisinsk kompetanse skal normalt ikke 

inngå i BPA- ordningen. Det er mulig å kombinere ulike tjenester 

når det gir den mest hensiktsmessige hjelpen.  

 Nær familie kan i utgangspunktet ikke ansettes som assistenter. 

 Tjenesten gjelder ikke i utlandet (-iflg helse og 

omsorgstjenesteloven§1-2)  

 Tjenesten opphører midlertidig ved innleggelse i sykehus, 

rehabiliteringsopphold og lignende.  

Tjenestenivå 
 

 Tilbudet er individuelt til rettelagt og baseres på den enkelte 
brukers forutsetninger og evne til selvutvikling/deltakelse i 
samfunnet og på arbeid. Vedtaket beskriver antall timer pr. 
uke/år. 

 

Krav til den som 
mottar tjenesten 
 

 At bruker har konkrete mål med tjenesten 

 Bruker skal i utgangspunktetha rollen som arbeidsleder, og selv 
ha ansvar for organisering og innhold av tjenesten i forhold til sine 
behov.  

 I de tilfeller bruker ikke er i stand til å ivareta rollen som 
arbeidsleder, kan det unntaksvis innvilges BPA. En forutsetter da 
at bruker har en person som er i stand til, og sier seg villig til å 
inneha arbeidslederrollen vederlagsfritt, og at tilbudet vurderes 
som faglig forsvarlig.  
 

Hva vi forventer av 
bruker 
 

 Bruker utfører de oppgaver han klarer selv 

 Bruker tilrettelegger og administrerer hjelpen, evt. ved hjelp av 

med-arbeidsleder.  

 Bruker gir beskjed til miljøarbeidertjenesten ved endring av 

bistandsbehov 

 Bruker følger arbeidsmiljøloven og øvrig avtaleverk som regulerer 

forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker 

 Bruker deltar aktivt i rekruttering, utvelgelse og ansettelse av 

assistenter og vikarer, samt har hovedansvaret for assistentenes 

arbeidsmiljø og forhold knyttet til tjenesteutøvelsen. 

 Utarbeider arbeidsplaner og evt. Stillingsbeskrivelser 

 Lærer opp og veileder assistentene i hvordan hjelp og assistanse 

skal gis og oppgaver løses. 

 Bruker plikter å delta på opplæring og veiledning i 

arbeidslederrollen 
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 Bruker viser respekt for assistenten 

 Bruker gir beskjed i god tid til BPA koordinator når han reiser bort 

eller av annen årsak ikke kan motta tjenester til avtalt tid. 

 Bruker er innstilt på å montere elektronisk dørlås, eller 

nøkkelboks om han ikke kan åpne døren selv. 

 Bruker er innforstått at ditt hjem også er assistentens 

arbeidsplass og at reglene i arbeidsmiljøloven gjelder i hjemmet. 

Det må bl.a. sørges for nødvendige tekniske hjelpemidler og 

adkomst til boligen. 

 Assistenten må ikke utsettes for unødvendig risiko ved adkomst til 

boligen, bl.a. må regler om båndtvang på hunder overholdes. 

 I boliger hvor det røykes, må det luftes godt før assistenten 

kommer, og det må ikke røykes i boligen når assistenten utfører 

sitt arbeid.  

 Bruker stiller til rådighet nødvendig utstyr som oppvaskmaskin, 

vaskemaskin, støvsuger, vaskemidler, bøttestativ med mobb og 

mikrofiberkluter 

 Bruker respekterer at assistenten ikke kan ta imot pengebeløp 

eller større gaver. 

 Assistenten kan heller ikke utføre tjenester som innbefatter 

tilgang til brukers kontoer, f.eks. handling hvor bruker gir fra deg 

minibankkort med kode 

 Timelister skal føres og leveres BPA koordinator etter avtale.  

 

Valg av leverandør 
 

 Bruker skal selv være med å velge om han vil ha kommunal eller 

privat leverandør av brukerstyrt personlig assistanse. 

 Uansett hvem som velgeres, vil kommunen følge opp kvaliteten 

på tjenesten.  

 Når bruker velger privat leverandør, gjelder avtalen for minst 2 år. 

Egenbetaling 
 

 Kommunen tar betaling for den delen av tjenesten som gjelder 
praktisk bistand.  Nivå for egenbetaling fastsettes av 
Kommunestyret. 
 

 
 
 

5.5 Matombringing   
Hjemmel Matombringing er ikke en lovpålagt tjeneste. 

 

Tjenestebeskrivelse Eldre og funksjonshemmede som bor hjemme og har problemer med å få 
laget middag til seg selv, kan få maten tilkjørt.  

 Tjenesten skal være et supplement for å dekke ernæringsbehovet 
til innbyggere som av ulike årsaker ikke er i stand til å dekke dette 
behovet fullt ut selv, og derav forebyggefeilernæring og sykdom.  

 Maten produseres på Nes sykehjem og blir kjørt hjem til deg 2 
ganger pr uke, du bestemmer selv hvor mange porsjoner du 
ønsker pr uke. 

 Middag som tilbys til hjemmeboende i Nes kommune er produsert 
i henhold til ernæringspolitiske retningslinjer. 
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 Tilkjørt middag skal være et bidrag til et variert kosthold og 
forebygge feilernæring.  

 Eventuell oppvarming av ferdig istandgjort mat gjøres i 
mikrobølgeovn  

 

Kriterier  Innbyggere som pga funksjonsnedsettelse, sykdom eller andre 
årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov. 

 Behovet for tjenesten vurderes individuelt. 

 Dersom bruker har behov for hjelp til å varme maten , er det en 
forutsetning at bruker har mikrobølgeovn.  

 

Betaling  
 

 Pris etter gjeldene regulativ, vedtatt av kommunestyret  

 Faktura sendes etterskuddsvis en gang pr mnd.  
 

 
 

5.6 Helsetjenester i hjemmet - hjemmesykepleie 
Helsetjenester i hjemmet er planlagte kommunale helsetjenester som ytes hjemme hos 
pasienten.  
 

Hjemmesykepleie  
Hjemmel Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 første ledd nr 6 bokstav a.  

 

Tjenestebeskrivelse  Helsetjenester i hjemmet skal sørge for nødvendig og tilpasset 
pleie- og omsorg ved nedsatt funksjonsevne, eller når sykdom 
gjør at bruker ikke kan ivareta grunnleggende behov for å fortsatt 
kunne bo hjemme. 

 Helsetjenester i hjemmet skal motivere til egenomsorg, gjennom 
trening og opplæring, og bidra til et meningsfylt liv. 

 Helsetjenester i hjemmet vektlegger tverrfaglig samarbeid for økt 
motivasjon til deltakelse av kommunens aktivitetstjenester. 

 Helsetjenester i hjemmet er et tjenestetilbud hvor aktiv 
samhandling med pasient og/eller pårørende vektlegges, for best 
mulig imøtekomme behov. 

 Helsetjenester i hjemmet vektlegger faglig utredning av 
funksjonsnivå, omsorgsbehov og sosial situasjon hvor det gis et 
vedtak som beskriver tjenesten. 

 Dersom det oppstår et akutt behov for nødvendig helsehjelp vil 
hjelpen bli satt i gang straks og kartleggingen bli utført i etterkant, 
kartlegging av tjenestebehov fattes så i vedtak.  

 Tjenesten ytes med fokus på egenmestring. 

 Det utarbeides tiltaksplan for utøvelse av tjenesten. 
 

Kriterier  Funksjonsnivået gjør at bruker eller pasient ikke er i stand til å 
ivareta ta seg selv uten vesentlig hjelp og tilrettelegging. 

 Hjemmesykepleien skal motivere til egenomsorg gjennom trening 
og opplæring, og motivere brukeren til å ta vare på seg selv og få 
et meningsfylt liv. Bruk av tekniske hjelpemidler, oppfølging av 
ergo- og fysioterapeut, motivere til å være i aktivitet er viktige 
tiltak.  
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Oppgaver som ikke 
inngår  

 Følge til sykehus, lege, tannlege og korttidsopphold 

 Injeksjoner og sårbehandling hvis du selv kommer deg til 
legekontoret 

 Skyss/transport  

 Fotpleie og stell av vanskelige negler må foregå hos fotpleier 

 Hårstell utover vask og tørk  

 Håndtering av penger, bank- og posttjenester  
 

Andre ting  Når bruker mottar hjemmetjenester vil hans hjem bli en del av de 
ansattes arbeidsmiljø. Det vil derfor av og til være behov for å flytte 
på gjenstander eller møbler, for å gi pleiepersonellet plass til å 
arbeide uten hinder. I tillegg er det ofte behov for å ta i bruk egnede 
hjelpemidler til forflytning og egnet seng med løftefunksjon. 
 

Egenbetaling 
 

 Hjemmesykepleie er gratis. 
 

 
 

5.7 Omsorgslønn  
Kommunens ansvar overfor pårørende. Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal 
kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte. Det kan være  
1: Opplæring og veiledning 
2: Avlastningstiltak  
3: Omsorgsstønad  
 

Omsorgslønn 
Hjemmel Omsorgslønn kan tildeles med hjemmel i Helse og omsorgstjenesteloven 

§ 3-6 og er lønn til pårørende eller frivillige som har særlig tyngende 
omsorgsarbeid for personer som har et stort omsorgsbehov på grunn av 
alder, funksjonshemming eller sykdom. Kommunen er pålagt å ha 
ordningen, men ingen har rettskrav på omsorgslønn. Kommunen og den 
som har behov for tjenester må vurdere den pårørendes omsorg som 
best og nødvendig. På bakgrunn av en helhetlig vurdering avgjør 
kommunen om omsorgslønn skal gis og i tilfelle hvor mange timer som 
blir innvilget. (rundskriv I-42/98 gir kriterier for utmåling og omfang av 
tjenesten)  
 

Tjenestebeskrivelse Omsorgslønn gis til pårørende som har et særlig tyngende 
omsorgsarbeid.  Bruker eller pasient må være helt avhengig av praktisk 
og /eller personlig bistand for å få dekket sine omsorgsbehov for å kunne 
bo hjemme.  
 

Kriterier  Eksisterende tjenester innen helse- og omsorg skal først være 
prøvd. 

 Omsorgslønn skal erstatte nødvendig omsorgsoppgaver eller 
annen praktisk bistand i hjemmet. 

 Vedkommende er nærmeste pårørende eller familie. 

 Omsorgslønn graderes etter kartlegging av omsorgsyters 
tilgjengelighet og arbeidsevne. 

 Omsorgssituasjonen må være vurdert som betydelig mer 
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belastende enn normalt. 

 Omsorgslønn revurderes og tilpasses kontinuerlig, og ses i 
sammenheng med andre tjenestetilbudet bruker eller pasient 
mottar 

 Den omsorgstrengende må være hjemmeboende  
 

Avlønning 
 

 Det skal inngås avtale om et bestemt arbeid av forbigående art, 
som et oppdrag mellom omsorgsgiver og kommunen. 

 Avlønning skal skje etter de til en hver tid gjeldende 
lønnsplassering/timelønn for assistenter i Nes kommune. 
Omsorgslønn er skattepliktig.  

 

 

 
 
 

5.8 Koordinator og individuell plan (IP) 
Hjemmel Helsepersonell skal både informere om retten til, og snares mulig melde 

ifra  om brukerens og pasienters behov for individuell plan og/eller 
koordinator, jf. Helsepersonelloven § 38 a, pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-5, helse- og omsorgstjenesteloven §§ 7-1 og 7-
2, samt spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 a. Slik melding skal sendes til 
kommunens koordinerende enhet (i Nes kommune er dette Vurderings- 
og koordineringsteamet). Retten til koordinator gjelder uavhengig av om 
vedkommende også ønsker at det utarbeides individuell plan 
 

Tjenestebeskrivelse Kommunens koordinerende enhet har det overordnede ansvaret for 
arbeidet med individuell plan og koordinator, samt for oppnevning, 
opplæring og veiledning av koordinatorer (jf §§ 7-1, 7-2 og 7-3 i Helse- og 
omsorgstjenesteloven).  
Individuell plan er brukerens plan. Det innebærer at teamet rundt 
brukeren sammen finner frem til tiltak som kan bidra til å nå planeierens 
egne mål.  Planen skal på denne måten være et verktøy og en metode 
for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet, og mellom 
de ulike tjenesteyterne. 
Koordinatoren skal bidra til nødvendig oppfølging, samt sikre samordning 
av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet. Dette kan organiseres på to 
ulike måter: 

 Koordinator med IP: Koordinatoren sørger for fremdrift og 

oppdaterer IP’en 

 Koordinator uten IP/Enkelt samspill:  Koordinatoren innkaller til 

møter og skriver møtereferat  

Kriterier for 
koordinator og 
individuell plan 
 

 Brukeren har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra 

kommunen og/eller spesialisthelsetjenesten. Med «koordinerte» 

tjenester menes at behovet gjelder to eller flere helse- og 

omsorgstjenester. 

 Brukeren har behov for, og vil kunne nyttiggjøre seg avklaring 

rundt tjenester, ressurser og mål.  
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Tjenestenivå 
 

 Initiativet til å få opprettet individuell plan og en koordinator kan 

komme fra brukeren/pårørende/verge, eller fra tjenesteytere med 

samtykke fra bruker/pårørende/verge. 

 Kommunen har hovedansvaret for at det blir utarbeidet en 

individuell plan. 

 Brukeren (eller foresatt/verge) har rett til, og skal oppfordres til, å 

delta aktivt i arbeidet med IP, og det skal legges til rette for dette.  

Egenbetaling 
 

Tjenesten er gratis 
 

 
 
 

5.9 Avlastning  
Hjemmel Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 a andre ledd jf. Helse og 

omsorgstjenesteloven § 3-1 og §3-2 første ledd nr.6 bokstav d.  
Pasient og brukerrettighetsloven §2-8  
 

Tjenestebeskrivelse   Avlastningstjenester innebærer alle typer avlastning, som 
dagsenter, institusjon m.m.  

 Alle typer pleie- og omsorgstjenester kan tildeles som avlastning 
til alle aldersgrupper med hjelpebehov 

 Avlastning skal gi omsorgsyter rom for normal fritid, mulighet for å 
reise på ferie og tid til å bevare et sosialt nettverk 
 

Formål Avlastningstiltak skal hindre overbelastning, gi omsorgsyter nødvendig 
fritid og avlastning for sine daglige omsorgsoppgaver.  

Målgruppe Hjemmeboende personer med omfattende omsorgsbehov hele døgnet 
 

Kriterier Følgende vurderes: 

 Det skal være et særling tyngende omsorgsarbeid 

 Hvor mange timer omsorgsarbeidet er regnet til pr mnd. 

 Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn 
vanlig 

 Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i 
nattesøvnen 

 
Legeopplysninger og IPLOS kartlegging vektlegges 
 

Egenandel  Tjenesten er gratis  
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6.0 Dag og aktivitetstilbud 

Dagtilbud er et tilbud til hjemmeboende personer som har behov for aktivisering, tilsyn og omsorg 
for å kunne bli boende lengre hjemme. Nes kommune har flere ulike dagtilbud, det er dagtilbud 
for eldre, dagtilbud for personer med sykdommen demens og dagtilbud for personer med nedsatt 
funksjonsevne. Disse tildeles med vedtak. I tillegg er det dagtilbud for personer med psykiske 
utfordringer av ulik art, eksempel på dette er Oasen på Årnes gamle skole, hvor man kan komme 
uten avtale eller henvisning. For de opp til 26 år er det FRAM, et tilbud til unge voksne som ikke 
er i arbeid eller utdanning. Eller Nes eldresenter for de over 60. 

Dagtilbud egner seg spesielt ved behov for:  

 Aktiviteter for å opprettholde fysisk og psykisk helse 

 Sosialt samvær og trygghet 

 Oppfølging med hensyn til kost/ernæring 

 
6.1 Dagtilbud  

Hjemmel Dagtilbudet er ikke en lovpålagt tjeneste, men inngår som en del av det 
kommunale omsorgstilbudet. 
 

Tjenestebeskrivelse  Dagtilbud benyttes aktivt som et ledd for å tildele tjenester på best 
effektive omsorgsnivå. 

 Tilbudet skal bidra til å gi nødvendig bistand til brukerens egen 
innsats for å oppnå best mulig funksjons og mestringsevnen.  

 Dette er også med på å forebygge behovet for økt bistandsbehov 
og institusjonsopphold. 

 Nes kommune har flere dagtilbud, tilpasset ulike brukergrupper 

 På dagtilbudet vil du vil møte likesinnede og få tilbud om 

tilrettelagt aktiviteter. Det sosiale rundt måltidene er en viktig del 

av dagtilbudet. Transport til og fra hjemmet inngår i dagtilbudene 

som tildeles med vedtak.  

 Det kan innvilges vedtak om dagtilbud en eller flere dager i uka 

avhengig av ønsker og behov. 

 

Kriterier  Ingen krav til diagnose 

 Bidra til aktivisering og sosialisering, og tilrettelegge for å bo 
hjemme lengts mulig 

 Kan være et avlastningstilbud for pårørende  
 

Innhold i tjenesten   Tilbud om varierte tilpassede aktiviteter med formål om å 
opprettholde/bedre funksjonsnivå 

 Sosial stimulering av hjemmeboende som av ulike årsaker ikke 
har mulighet til å få sitt sosiale behov dekket i andre 
sammenhenger 

 Avlastning for pårørende – hvor bruker er avhengig av 
kontinuerlig tilsyn fra ektefelle eller annen omsorgsperson  

 

Egenbetaling  Det betales for kost og transport etter faste satser vedtatt av 
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 kommunestyret.  

 Hvis dagsenter brukes som avlastning for pårørende, kan det ikke 
tas egenandel  

 

6.3 Støttekontakt  (fritids- og aktivitetskontakt)      
Hjemmel Støttekontakt ytes etter Pasient og brukerrettighetsloven §2-1a andre 

ledd jf. Helse- og omsorgstjenesteloven Kap.3 første ledd, § 3.2 punkt 
6,bokstav b  

Tjenestebeskrivelse  Støttekontakt er et tilbud til personer som på grunn av 
funksjonsnedsettelse eller sosiale utfordringer har behov for 
støtte for å kunne delta i aktiviteter utenfor hjemmet.  

 

 Hovedoppgaven til en støttekontakt er å bistå den enkelte bruker: 
o til en meningsfull fritid og deltakelse i aktiviteter som kan 

bidra til sosialkontakt  
o til å omgås andre mennesker bedre  
o til å delta og mestre nye aktiviteter  
o til å gi økt tro på seg selv/få økt selvstendighet  
o til å ha noe og se fram til og få gode opplevelser 

 

 Miljøarbeidertjenesten har ansvaret for rekruttering og oppfølging 
av støttekontakter.  

 Støttekontakt gis ikke i juli mnd.  
 

 Støttekontakter kan være en til en tiltak, deltagelse i  eller tiltak til 
en gruppe eller et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig 
organisasjon. Barn og unge er en prioritert gruppe. 

 

 Det skal utarbeides en konkret målsetting for hensikten med bruk 
av støttekontakt.  

 Vedtaket evalueres hvert år ut fra følgende:  
o Er målet nådd?  
o Skal det settes nye mål? 
o Jobbes det med å nå målet? 
o Skal vedtaket videreføres eller avsluttes? 

 

Kriterier  Tjenestene gis til den som er avhengig av bistand for å delta i 

aktiviteter/sosiale fellesskap utenfor hjemmet og har utbytte av en 

slik deltagelse. 

 Støttekontakttimene skal brukes til deltakelse på kultur og 
fritidsaktiviteter, nettverksbygging, opplevelser og egenaktivitet. 

 Støttekontakt innvilges etter en individuell vurdering i samråd med 
søker. Omfanget og varigheten av støtten som skal gis, fastsettes 
av miljøarbeidertjenesten. 

 Det gis ikke støttekontakttimer til barn under 8 år fordi denne 
aldersgruppen sjelden har et selvstendig kultur- og fritidsliv 
uavhengig av foresatte. 

 Det gis ikke støttekontakt som avlastning for foresatte/pårørende, 
beboere på institusjon eller den som har 1:1 bemanning  

 

Forhold som ikke  Hjelpebehov som dekkes av nære familiemedlemmer som 
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gir rett til 
støttekontakt og 
ikke inngår i 
tjenesten 
 

foreldre/foresatte, søsken, besteforeldre, samboer/ektefelle, eller 
andre som bor i samme husstand som bruker. 

 Behov for følge til offentlige kontorer, lege, tannlege, frisør ol. 

 Hjelp til innkjøp av varer 

 Transporttjeneste 

 Støttekontakt innvilges ikke til helsehjelp eller praktisk bistand. 
(Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2, første ledd nr 6, bokstav a 
og b  

 

Forventninger til 
deg som har 
støttekontakt 
 

 Viser respekt for støttekontakten og inngåtte avtaler 

 Gir beskjed der avtaler må brytes 

 Ikke utleverer andre brukere, når du er i gruppe 

 Forholder deg til timer og km. Som er i vedtaket 

 Tar opp utfordringer knyttet til støttekontakten med koordinator 

 Gir beskjed til koordinator om behovet endrer seg eller om 
støttekontakten uteblir 
 

Forventninger til 
støttekontakten 
 

 At avtaler holdes, og der det ikke er mulig gis det beskjed så raskt 
som mulig 

 At bruker og pårørende blir møtt med respekt 

 At taushetsplikten overholdes 

 At oppdraget utøves etter gjeldende lover og retningslinjer 

 At timene brukes for å nå målet i vedtaket 

 At mottakerens ønsker for hvordan tiden skal brukes lyttes til 

 At koordinator får beskjed hvis målsettingen ikke blir jobbet etter, 
timer brukes eller andre ting ikke går som planlagt.  
 

Egenbetaling 
 

 Det er ingen egenbetaling. 

 Brukeren må selv betale for utgifter til ulike aktiviteter  
 

 
7.0 Boligtilbud/boformer  

Omsorgsboliger er en universelt utformet bolig/bolig med livsløpsstandard. Det vil si at boligen er 
tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne, uavhengig av alder eller diagnose, og tilrettelagt 
slik at beboeren kan motta heldøgns helse- og velferdstjenester.  
 
Dagens kommunalt eide omsorgsboliger er lokalisert til Oppaker, Vormsund, Fenstad, Haga, 
Fjellfoten og Årnes.  
 

7.1 Omsorgsbolig 
Hjemmel  Omsorgsbolig er ikke et lovpålagt tilbud. 

 Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakt, jf 
Husleieloven.  

 Tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak med de rettigheter 
og plikter som følger av forvaltningsloven.  

 Husleieloven gjelder også. 
 

Tjenestebeskrivelse Boligen er godt tilpasset ulike funksjonshemminger og tilrettelagt slik at 
beboeren i størst mulig grad kan leve et selvstendig liv, men skal kunne 
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motta heldøgns helse og-omsorgstjenester ut fra en individuell vurdering. 
Beboeren betaler husleie og mottar tjenester på samme vilkår som andre 
hjemmeboende. 
 

Kriterier  Tildeling av omsorgsbolig vurderes med utgangspunkt i 
kartlegging av funksjonsnivå. Det legges vekt på egenomsorg og 
husholdsoppgaver. 

 Før omsorgsbolig tildeles skal det være vurdert om det er mulig å 
tilrettelegge slik at bruker kan bo i eget hjem med tilrettelegging 
for livsløpsstandard. 

 Søker må ha et pleie og omsorgsbehov, eller behov for tett 
oppfølging av rus/psykiatritjenester/miljøarbeidertjenester. Dette 
behovet må ikke være større enn det som kan dekkes av 
kommunens tjenesteytere. 

 Søker må være bosatt i Nes kommune og ha en botid på 3 år.  

 Søkers økonomi kan bli vektlagt 

 Ektefelle/samboer kan bo på samme adresse. Dersom behovet 
for omsorgsbolig opphører, må gjenværende ektefelle/samboer 
flytte ut fra boligen hvis han/hun ikke kvalifiserer til denne type 
bolig. 

 Dokumentasjon som må følge med egensøknaden: 
o Bostedsbevis 
o Inntektsopplysning 

Tjenestenivå 
 

 Omsorgsbolig kan tildeles til brukere med varig funksjonssvikt og 
omfattende behov for helse- og omsorgstjenester.  

 Individuelt tilpasset tjenestetilbud, som for andre hjemmeboende. 

 Den enkelte beboer må selv sørge for møblering og andre 
løpende husholdningsutgifter. 

 

Egenbetaling 
 

Det betales husleie som er regulert gjennomhusleiekontrakt. Leieprisen 
avhenger av boligens stand og størrelse. Hvis du får problemer med å 
betale husleien, kan du søke om bostøtte etter vanlige regler.  

 

 
 
 
HDO bolig er langt på vei sidestilt med sykehjem, med tilknyttet personale. Men boformen 
reguleres av husleieloven.  
 

7.2 Heldøgns bemannet omsorgsbolig  HDO  
 

Hjemmel  Omsorgsbolig er ikke et lovpålagt tilbud, men kommunen har et ansvar 
for å ha et tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgnstjenester. (§3- 2a Lov om kommunale helse og 
omsorgstjenester)   
Leieforholdet reguleres av husleieloven.  
Rett til helse- og omsorgstjenester er uavhengig av boform. 
 

Tjenestebeskrivelse  Bolig med heldøgnsomsorgstjeneste er et bo- og omsorgstilbud med 
bemanning i umiddelbar nærhet til boligen. Botilbudet er å betrakte som 
beboerens hjem. Helsetjenester tildeles etter individuelt behov.  
 

Målgruppe Søker som har mottatt omfattende bistand i ditt hjem, men ikke mestrer å 
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bo i eget hjem på grunn av omfattende tilsyns og bistandsbehov gjennom 
hele døgnet  

Formål Tilbud til personer med behov for heldøgnstilsyn og omsorg, som ikke 
lenger kan ivaretas i egen bolig med omfattende bistand fra 
hjemmetjenesten. 

Vilkår  Tjenesten gis i henhold til vedtak 

 Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid 
med bruker 
 

 

Egenbetaling  Det kreves egenbetaling for tjenesten etter Nes kommunes egenandeler 
og priser. 
I egenbetalingen inngår husleie, kostabonnement, renhold og vask av 
tøy.  

 
 
 
 

8.0 Tjenester i institusjon  

Med institusjon menes sykehjem eller barnebolig for de under 18 år. Tilpassede boliger som 
omsorgsboliger og bofellesskap er ikke institusjon, her betaler leie og bor i sine egne hjem. Nes 
sykehjem er kommunens sykehjem.  
 
Sykehjemmet gir tilbud om korttid- og rehabiliteringsplasser, avlastningsplasser og 
langtidsplasser. I tillegg er det spesialplasser for lindrende behandling og KAD senger.  
 
KAD senger er et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp, som er legestyrt og skal i utgangspunktet ikke 
vare lengre enn 72 timer.  
 
Forskrift om rett til langtidsopphold i institusjon er vedtatt av kommunestyret i juni 2017, og er 
fortsatt gjeldende  – se vedlegg 1.  
 
 

 

8.1 Tidsbegrenset opphold – korttidsopphold  
Hjemmel Pasient og brukerrettighetsloven §2-1a andre ledd jf. Helse og 

omsorgstjenesteloven §§3-1 og 3-2 første ledd nr 6  bokstav c  
Pasient og brukerrettighetsloven §2-8  
 

Tjenestebeskrivelse Korttidstilbud er et tidsbegrenset tilbud for å imøtekomme behov for 
heldøgns bistand og omsorg med målrettet oppfølging slik at bruker skal 
kunne bo lengst mulig i eget hjem  
Det kan gjelde:  

 Behandling og utredning av helsetilstand 

 Tilrettelagte rehabiliteringstjenester 

 Kartlegging av hjemmesituasjon 

 Avlastning i institusjon (se kap 5.9) 

 Tilbud om lindrende behandling ved livets slutt 
 
Mål for oppholdet skal synliggjøres  
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Målgrupper Korttidsopphold i institusjon kan være et tilbud til:  

 Pasienter som i en overgangsperiode har behov for 
døgnkontinuerlig oppfølging og medisinsk behandling i en periode 
etter utskriving fra sykehus  

 Pasienter som har behov for utredning ifht funksjonsnivå og 
hjelpebehov.  

 Pasienter som har behov for rehabilitering, eller bedring av 
almenntilstand 

 Pasienter som har behov for lindrende behandling ved livets slutt 

 Hjemmeboende personer med mistanke om- eller påvist 
demenssykdom der det er behov for observasjon og vurdering av 
bistandsbehov 

 

Formål  Tidsbegrenset opphold i institusjon er tjenester til personer som for en 
kortere periode har omfattende behov for helse og omsorgstjenester, for 
utredning og vurdering eller rehabilitering  
 

Egenbetaling Kommunen krever egenbetaling ihht forskrift om egenbetaling 
Prisene fremgår av Nes kommunes priser og egenandeler 
Etter 60 døgn har kommunen anledning til å beregne vederlag som ved 
langtidsopphold, jfr. Forskrift om vederlag for opphold i institusjon 
 

 
 
 

8.2 Langtidsopphold i institusjon  
Målgruppen for tjenesten er personer som er varig ute av stand til å ta vare på seg selv, som ikke 
lenger mestrer dagliglivets gjøremål på grunn av kognitiv eller fysisk funksjonstap. Personer som 
ikke får dekket sitt daglige behov for helsetjenester/pleie og omsorg i eget hjem på et forsvarlig 
nivå.  
 
Lokal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgnstjenester 
vedtatt av kommunestyret (juni 17) er fortsatt gjeldende- se vedlegg1.  
 

 
8.2.1 Ordinær langtidsplass 
Hjemmel  Pasient og brukerrettighetsloven §2-1a andre ledd jf.  

Helse og omsorgstjenesteloven §§3-1 og 3-2 første ledd nr 6 bokstav c. 
og §3 -2a kommunenes ansvar for tilbud om opphpld i sykehjem eller 
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester og lokal forskrift 
for Nes kommune, vedtatt juni 2017.  

Tjenestebeskrivelse  Heldøgns pleie- og omsorg med helsepersonell,  

 medisinsk oppfølging og behandling samt  

 lindrende behandling i livets sluttfase. 
 
Langtidsplass i institusjon er et botilbud for personer med behov for heldøgns 
helse- og omsorgstjenester 
 
Mål for oppholdet skal være definert.  

 

Formål   Å ivareta personens grunnleggende behov 

 Å gi et samordnet helse- og omsorgstilbud hvor den enkelte føler 
trygghet og som ivaretar medvirkning, livskvalitet og rettssikkerhet 
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 Å bidra til en aktiv og meningsfylt hverdag for beboerne 
 

Målgruppe  Personer som varig er ute av stand til å ta vare på seg selv og som 
ikke lenger mestrer dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller 
fysisk funksjonstap  

 Personer som ikke på et forsvarlig nivå får dekket sitt daglige behov 
for helse- og omsorgstjenester i eget hjem 

Kriterier  Alvorlig fysisk og eller mental/kognitiv svikt som medfører 
helseutfordringer - og eller funksjonstap 
som medfører behov for varige heldøgns pleie - og omsorgstjenester 
som ikke kan kompenseres med andre tiltak.  

 
Behov for varig medisinsk behandling og tverrfaglig oppfølging, omsorg 
og pleieandre relevante tiltak som f.eks tidsbegrenset opphold i 
institusjon, dagtilbud, utvidet hjemmetjeneste og bedre tilrettelegging i 
hjemmet skal på forhånd være utprøvd og/eller vurdert.  
 
Mistanke om svikt i egenomsorg på grunn av demens, skal være utredet 
før langtidsplass i sykehjem tilbys.  

 

Egenbetaling Pasienten betaler etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon 

 

 
8.2.2 Langtidsplass i avdeling tilrettelagt for personer med sykdommen 
demens/kognitiv svikt. 
Hjemmel Pasient og brukerrettighetsloven §2-1a andre ledd jf. Helse og 

omsorgstjenesteloven §§3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c 
 

Tjenestebeskrivelse Skjermet/tilrettelagt institusjonsplasser er et botilbud for personer som har 
behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester i et tilrettelagt miljø.  
Mål for oppholdet skal være definert. 
 
Hvis behovet opphører kan overflytting til annen avdeling være aktuelt det 
kan være hvis det oppstår somatiske sykdommer / funksjonsnedsettelse 
som medfører at pasienten ikke kan nyttiggjøre seg tilbudet 
 

  

Kriterier Før innleggelse skal pasienten være grundig undersøkt og diagnose 
demenssykdom må være fastslått. 

 Søkers behov for miljøterapeutisk tilrettelegging må være større enn  
behovet for pleie 

 Pasientens ADL – funksjoner bør ved inntak være tilsvarende en 
Barthel ADL – index skår på 12 eller høyere. 

 Pasienter med psykiatriske hoveddiagnoser skal i utgangspunktet 
ikke integreres i avdelingen. 

Ved stort fysisk pleiebehov, bør annen avdeling prioriteres ved 
innleggelse. 
 

Målgruppe Personer som er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og som ikke 
lenger mestrer dagliglivets gjøremål på grunn av kognitiv svikt 
Personer som ikke på et forsvarlig nivå får dekket sitt daglige behov for 
helse- og omsorgstjenester i eget hjem eller på ordinær sykehjemsplass 
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Egenbetaling  Pasienten betaler etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon  

 
 
 
 
 
 
 

Barnebolig  
Miljøarbeidertjenesten har en egen barnebolig  
  

 
8.3 Barnebolig  
Hjemmel Lov om pasient og brukerrettigheter §2-1a.  

Helse- og omsorgstjenesteloven §3-5. §4-1 første ledd, bokstav b. §3-1, 
2 ledd, §§3-2 første ledd nr6, 3-6 og 3-8 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 
 

Tjenestebeskrivelse  Sikre gode og trygge boforhold 

 Legge til rette for gode oppvekstforhold 

 Tjenesten ytes med respekt for brukers livssituasjon og hjem 

 Tilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med 
tjenestemottaker og foresatte 

 Tjenesten skal være forutsigbar og tilrettelegges på best mulig måte 
ut fra den enkeltes behov og bistå bruker til å bli mest mulig 
selvhjulpen i dagliglivet  
 

Kriterier   Barnets/ungdommens behov for tjenester er så stort at det krever 
permanent opphold i institusjon 

 Permanent opphold i barnebolig er det eneste tilbudet som kan sikre 
brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester 

 

Betaling   Kommunen kan bare kreve egenandel fra barn som har opphold 
i institusjon hvis barnet har selvstendig inntekt 

 Foreldrenes inntekt og formuesforhold skal holdes utenfor 
egenandelsberegningen 
 

 
9.0 Innbyggerinformasjon  

Utfyllende og oppdatert informasjon om kommunens helse- og omsorgstilbud finnes på 
innbyggerportalen/kommunenes hjemmeside  
 
https://www.nes-ak.kommune.no/#helse-omsorg-og-velferd 
  
 
Dersom du er mottaker av helsetjenester fra Nes kommune vil vi ha en god dialog med deg for å 
få til et godt samarbeid med deg og dine pårørende. For at du skal få leve det livet du ønsker, vil 
samarbeidet ta utgangspunkt i «hva som er viktig for deg?». Du har noen forventinger til oss, 
samtidig som vi har noen forventninger til deg og dine pårørende. Det er viktig at innbyggere og 
ansatte har en felles forståelse av hva dette betyr, for å kunne utvikle «god praksis» sammen. 

https://www.nes-ak.kommune.no/#helse-omsorg-og-velferd
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Avdelingen «Dialog og mestring» skal være «døra inn» for innbyggerne i forhold til å få råd, 
veiledning og hjelp når de har behov for tjenester fra kommunen. 
Dialog og mestring skal være en møteplass for både innbyggere og ansatte, med fokus på 
mestring, og å møte den enkelte med «Hva er viktig for deg?» Du har noen forventinger til oss, 
samtidig som vi har noen forventninger til deg og dine pårørende.  
Helse og velferd har mange medarbeidere men ulik kompetanse innenfor helsefag. Alle legger 
vekt på å fremme ressursmobilisering med størst mulig grad av egenmestring for deg som bruker.  
 
Kunnskapen du har om din egen situasjon og våre medarbeideres faglige vurderinger legger til 
sammen grunnlaget for riktige tjenester til rett tid for at du skal nå dine målsettinger. 
Det betyr at den hjelpen du får fra oss, skal støtte deg til å kunne klare hverdagslivet på tross av 
eventuelle funksjonsnedsettelser. Det kan være trening i dagliglivets oppgaver, som å lage mat, 
personlig hygiene, hverdags aktiviteter, eller å trene muskler og balanse. 
Vi ønsker å støtte deg til å gjenvinne styrke og tapte funksjoner. Derfor vil du oppleve at det du 
kan selv, det skal du fortsatt gjøre selv. Vi har tro på at når du opplever mestring, vil livskvaliteten 
din øke. 
 
Samarbeid er avgjørende for at du skal nå dine mål. Fleksibilitet, nytenkning og gode løsninger 
jobbes frem i et fellesskap mellom deg, dine pårørende og tjenestene. 
Pårørende vil også være viktige støttespillere for deg. Vår målsetting er å få til et godt samarbeid 
med pårørende, som er basert på tillit.  Vi ønsker at dine pårørende skal være en aktiv deltager i 
rehabiliteringsprosessen. Vi er derfor opptatt av å være i dialog med dere om våre forventninger 
til hverandre og hvordan vi best kan samarbeide for å nå dine mål 

Du skal vite: 

 at vi lytter til deg og hva du mener er viktig for deg 

 at du alltid vet hvem du kan kontakte og hvor og når du kan treffe oss 

 at vi iblant har behov for å flytte tidspunktet for avtalen din. Vi er i daglig kontakt med 

mange innbyggere, og det kan skje uforutsette ting. Det håper vi du har forståelse for 

 at du kan regne med å bli hjulpet av faglig kompetente medarbeidere 

 at vi med bakgrunn i vår faglighet i blant vurderer at en annen person best kan ivareta en 

oppgave 

 at vi har fokus på et godt arbeidsmiljø; det betyr at det kan være noen krav som må 

imøtekommes ved for eksempel løse gulvtepper og ledninger, håndsåpe og 

rengjøringsmidler med mer 

 at vi tar utgangspunkt i deg og din nåværende situasjon for å kunne gi deg best mulig 

hjelp og støtte 

 at hjelpen vil bli gitt på en måte som støtter deg til å klare deg selv best mulig 

 at vi har respekt for at du er sjef i eget liv 

 at det er ditt hjem, enten du bor på sykehjem eller i egen bolig, men når vi er på besøk, er 

det også vår arbeidsplass. Derfor kan vi ha noen ønsker rundt det som handler om røyk, 

hjelpemidler, husdyr med mer 

 
 
Når vi får en henvendelse fra deg vil et vurderingsteam kontakte deg i løpet av kort tid og 
kartlegge hva du har behov for hjelp til, og finner ut om du skal igjennom et rehabiliteringsforløp.  
Vi spør deg hva som er viktig for deg i din situasjon nå, og setter mål for hva vi sammen skal 
oppnå.  
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Demensteam Har du eller noen i din familie fått en demenssykdom og du har behov for hjelp, 
råd eller veiledning, kan du kontakte demensteamet i Nes kommune. Der treffer du 
demenskoordinator som vil kunne gi informasjon, støtte og veiledning gjennom sykdomsforløpet.  
 
Er du pårørende til en person med demenssykdom, tilbyr demensteamet veiledning og samtaler, 
bistår med hjelp til å finne praktiske løsninger i hjemmet, tilbyr pårørendeskole en gang i året og 
organiserer samtalegrupper for pårørende hvis ønske om dette. 
 
Som en avlastning for pårørende er det mulig å søke avlastningsopphold på sykehjem, enten 
som et enkeltvedtak eller som en rullerende ordning.  
Demensteamet kan også ved ønske / behov bistå med å formidle kontakt med frivilligheten. 
 
 

Kreftkoordinator Kommunens kreftkoordinator kan bistå pasienter og deres pårørende i alle 
aldre, og i alle faser av sykdommen. 
Det er ikke nødvendig med henvisning for å ta kontakt med kreftkoordinator.  

Kommunens kreftkoordinator skal ha oversikt over relevante tilbud og tjenester for kreftpasienten 
og er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester i kommunen. 

Kreftkoordinator kan bistå med: 

 informasjon, råd, veiledning og støtte til kreftsyke og pårørende 
 informasjon knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt 
 hjemmebesøk hos pasient og pårørende for samtale og veiledning 
 legge til rette for en lettere hverdag for pasient og pårørende 
 kontakte andre aktuelle instanser der det er behov/ ønskelig, eller henvise til andre. 

 
Ergo- og fysioterapi Hvis du har behov for kommunal ergoterapi- eller fysioterapitjeneste kan du 
ta direkte kontakt. Vi trenger nødvendig informasjon om deg og ditt behov for å kunne gi de rette 
tjenestene.  
Alle henvisninger blir vurdert med Ergo- og fysioterapitjenestens prioriteringsnøkkel for å vurdere 
hvor mye tjenesten haster. 

Frisklivs tilbud 

 Dette er et tjenestetilbud som inngår i kommunens folkehelsetilbud.  

 Hovedfokus er læring, mestring, egen aktivitet og trening.  

 Friskliv og mestring er et lavterskeltilbud hvor vi ønsker å ufarliggjøre trening og gi 
deltagerne et vennlig dytt for å komme i gang.  

 Deltagerne får hjelp til å endre livsstil for å oppnå en bedret helse, via veiledning, 
treningskurs, ernæringskurs, mestringskurs og/eller strukturkurs. Det er lite som skal til for 
å oppnå en stor helsegevinst.  

 
Friskliv og mestringssenteret tar inn nye deltagere fortløpende. Timeplaner og annen viktig 
informasjon legges på kommunens innbyggerportal/nettsider  
 
 
 
Psykisk helsehjelp Psykisk helsehjelp er en tjeneste for de med rus eller psykiske problemer i 
Nes kommune, uavhengig av alvorlighetsgrad. I tillegg jobbes det forebyggende. Alle innbyggere 
har selv anledning til å ta kontakt, og alle blir invitert til en samtale. Basert på hva som kommer 
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frem i den første og senere samtaler vil den ansatte sammen med den som søker hjelp komme 
frem til hva som vil være den beste og mest nyttige hjelpen for den enkelte.  

Tjenesten jobber i henhold til Helsedirektoratets veileder «sammen om mestring». Det er en 
forventning om at pasienten er motivert for endring, sett ut fra diagnose/lidelse og 
symptomuttrykk. Det leges vekt på «hva er viktig for deg?» og ut fra dette settes det mål for å 
endre og mestre sin hverdag, helse og situasjon. Tjenesten har dreid fokus til å bli mer opptatt av 
endringsarbeid, og mindre av vedlikehold/støtte og bistand 

Tilbudene er:  

• Kurs i depresjonsmestring KID 

• IMR grupper – sykdoms- og symptom forståelse ved alvorlige psykiske lidelser 

• Nettverksmøter 

• Enkeltsamtaler  

• Boveiledning  

• Dagtilbudet Oasen  

• Ruskonsulenter  

 
 

 
Vedlegg :  

Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister, Nes kommune, 
Akershus.  

Forskriften er vedtatt av Nes kommunestyret 27.06.17 med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a, 

2.ledd.  

§ 1. Formål 
Formålet med forskriften er å sikre forutsigbarhet og åpenhet for personer med omfattende 
tjenestebehov når det gjelder retten til langtidsopphold i sykehjem og heldøgns botilbud til 
pasienter eller brukere i kommunen. Følgende skal tydeliggjøres:  
 Hvilke vurderingsmomenter kommunen legger til grunn for tildeling.  
 Hvordan kommunen administrerer ventelisten 
 Hvordan kommunen følger opp personer som står på venteliste 

§ 2. Virkeområde 
Forskriften gjelder for pasienter eller brukere med omfattende tjenestebehov som oppholder 
seg i kommunen.   
  
Forskriften gjelder i tillegg for pasienter eller brukere som har konkrete planer om å flytte til 
kommunen og et så omfattende tjenestebehov at det er nødvendig at bo- og 
tjenestetilbudet er avklart i forkant for at de skal kunne flytte. 

§ 3. Definisjoner 
a. Langtidsopphold i sykehjem 
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Dette er et tidsubegrenset opphold i institusjon der det ytes heldøgns helse- og 
omsorgstjenester av kvalifisert personell, med fastsatt egenbetaling for oppholdet. 
  

b. Tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester  
Med «tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester» menes kommunal bolig 
hvor det ytes døgnkontinuerlig hjelp eller tilsyn i regi av kommunen. Boligen skal ha fast 
tilknyttet personell hvor pasienten eller bruker kan nå de ansatte på kort varsel. Ansatte 
skal ha kompetanse som ivaretar forsvarlige og nødvendige tjenester for bruker. 
  

c. Venteliste for langtidsopphold i sykehjem og plass i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester  
Dette er kommunens oversikt over de pasient eller brukere som har fått vedtak om at de er 
kvalifisert til langtidsopphold sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester, men som ikke er i behov av plass umiddelbart og således kan bo 
hjemme i en periode. Ventelisten er ikke et køsystem, og plass på ventelisten gir ikke 
fortrinnsrett til ledig plass på sykehjem. 
  

d. Kriterier 
Dette er vurderingsmomenter som inngår i en individuell helhetsvurdering av om en person 
skal få tildelt et bo- og tjenestetilbud fra kommunen. 

§ 4. Kriterier for tildeling langtidsopphold sykehjem/tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt 
for heldøgns tjenester  

Langtidsopphold i sykehjem eller i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 
tjenester er et høyere omsorgsnivå enn helse- og omsorgstjenester i hjemmet.  
Langtidsopphold i sykehjem eller i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 
tjenester skal fortrinnsvis være et tilbud til eldre. 
Kommunen skal samhandle med pasient eller bruker, eventuelt også med pårørende, verge 
og helsepersonell i tildelingsprosessen. 
  
Helhetsvurderingen bygger på følgende momenter: 

a. Pasientens eller brukers ønske, 
b. oppdaterte helseopplysninger fra fastlege og spesialisthelsetjeneste, 
c. hvor omfattende og varig behovet for helse- og omsorgstjenester er, 
d. om det er nødvendig med tjenester, tilsyn eller tilstedeværelse gjennom hele døgnet, 
e. om pasienten eller brukeren har kognitiv svikt, og hvor alvorlig den kognitive svikten 

er, 
f. pasientens eller brukerens evne til selv å tilkalle hjelp ved behov, 
g. om alternativer til bo- og tjenestetilbud i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester er prøvd ut eller vurdert,  
h. risiko for skade eller forverring av helsetilstand eller funksjonsevne,  
i. familieforhold og nettverk, herunder pårørendes situasjon  
j. om geografiske forhold gjør det uhensiktsmessig å gi tjenester der pasienten eller 

brukeren bor. 
  

Dersom opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 
etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten 
eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, skal slikt opphold 
tildeles umiddelbart. Pasienten eller brukeren kan i slike tilfeller ikke settes på venteliste.  
  
Pasienter eller brukere som er best tjent med slikt bo- og tjenestetilbud, settes på 
venteliste. De som står på venteliste vil bli vurdert ved ledighet, og den med størst behov 
tildeles plass først. 
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For å få plass i spesialavdeling er det et vilkår at pasienten eller brukeren er i målgruppen 
for det aktuelle bo- og tjenestetilbudet.  

§ 5. Vedtak 
Kommunen skal fatte enkeltvedtak ved tildeling av tjenester etter denne forskriften i 
følgende tilfelle: 

 Innvilgelse av langtidsplass der plass tildeles umiddelbart 
 Innvilgelse av tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester der plass tildeles 

umiddelbart  
 Innvilgelse av oppføring på venteliste for plass  
 Avslag på søknad om langtidsplass eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 

tjenester 
  
Pasienter og brukere har rett til å klage over enkeltvedtak, jf. pasient- og 
brukerrettighetsloven § 7-2. 
  
Pasient eller bruker som får tildelt disposisjonsrett til tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester har rett til enkeltvedtak om de helse- og omsorgstjenestene som skal 
gis. 

§ 6. Ventelister  
Pasienter og brukere som har fått vedtak om at de er kvalifisert for langtidsopphold eller 
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, men som med forsvarlig hjelp 
kan bo hjemme i påvente av plass, skal føres på venteliste. 
  
Kommunen har ansvar for ventelisten.  
Kommunen skal fortløpende og ved hver tildeling av langtidsopphold på sykehjem eller 
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, vurdere det individuelle behovet 
til alle som står på ventelisten. 
  
Ventelisten for langtidsopphold eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 
tjenester gir ingen fortrinnsrett til plass. Senere plasserte pasienter og brukere vil kunne få 
plass først dersom deres behov vurderes som større. Det gjelder ingen tidsfrist for når et 
tilbud som reguleres i denne forskriften senest skal tilbys. 
  
Pasienter eller brukere som står på venteliste, har på forespørsel rett til informasjon om 
hvordan ventelisten håndteres. 
Kommunens rutiner skal sørge for at pasienter eller brukere på venteliste har 
nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester mens de venter på tildeling av plass i 
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. 

§ 7. Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft 1. juli 2017. 

 

 

 


