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Innledning og bakgrunn  
 
Nye Holmestrand kommune består av de tre tidligere kommunene Sande, Hof og Holmestrand. I de 
tre tidligere kommunene forelå det ulik tilnærming til forståelse av tjenestenivå inn mot de ulike 
tjenesteområdene og hva som tilligger et kommunalt ansvar. Det har vært lagt ned et betydelig 
arbeid i å kartlegge hvordan praksis har vært, og det har vært vesentlig å finne en god, samlet 
forståelse av tjenestenivå opp mot Helse- og omsorgstjenesteloven. Etter kartlegging er det 
utarbeidet nye tjenestebeskrivelser innen målområdet. Følgende områder er lagt til grunn: 
 

• Hva har vært praktisert i de tre tidligere kommunene 

• Hva sier lovgivningen at kommunens tjenesteapparat er forpliktet til 

• Hva kvalifiserer ikke for hjelp fra kommunens tjenesteapparat, men anses 
håndterbart av innbyggere og nærrelasjoner som pårørende, frivilligheten o.a. 

 
Et viktig helseperspektiv er å legge til rette for at innbyggere lever sine liv med høy grad av 
egenmestring ut fra de muligheter og begrensninger den enkelte har. Kommunen skal bidra til å sikre 
en helse- og omsorgstjeneste som gir innbyggerne mulighet til å leve aktive, selvstendige liv, så langt 
det er mulig og uavhengig av sykdom og/eller funksjonstap. Tjenestene må organiseres slik at de 
støtter opp om dette perspektivet. På denne måten bygger vi aktivt under de ressursene som 
foreligger hos den enkelte. 
Innbyggere og utøvere av helse- og omsorgstjenestene må aktiveres som likeverdige parter der disse 
sammen skal:   

• Identifisere hvilke utfordringer som foreligger 

• Mobilisere tilgjengelige ressurser 
 
Kommunene er forpliktet til å tilby helsehjelp i henhold til Helse- og omsorgstjenestelovgivningen til 
innbyggere. Tjenestebeskrivelsene med tilhørende kriterier for tildeling definerer hva innbyggere kan 
forvente av tjenesteapparatet og fungerer også som veiledere ved vedtaksfatting og for de utøvende 
tjenestene. De har også til hensikt å tydeliggjøre hva innbyggerne selv må legge til rette for når 
tjenester skal tilbys og hva den enkelte mottaker av hjelpen selv må påregne å løse.  
 
På generelt grunnlag forvalter omsorgstjenestene et lovverk som krever gode faglige, juridiske, etiske 
og økonomiske vurderinger. Tjenesteområdene er underlagt lover og forskrifter med klare 
rettighetsaspekter og faglig skjønnsutøvelse og der individuelle hensyn er sterkt vektlagt.  
 
Formålet er å tydeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Det vurderes at tjenestebeskrivelsene vil 
bidra til helhetlige tjenester på lavest mulig nivå der innbyggere oppnår best mulig eierskap til sin 
egen hverdag. 
 
 

Tjenestebeskrivelser 
 
 

Avlastning 
 

Beskrivelse: 

Avlastning er en tjeneste som retter seg mot den som yter omsorg. Omsorgsyter er den som yter 
nødvendig helsehjelp til en omsorgsmottaker som ellers ville mottatt samme ytelse fra kommunens 
helse- og omsorgstjeneste. 
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Avlastningstiltak har som formål å motvirke overbelastning av omsorgsyter og skal legge til rette for 
at omsorgsyteren kan opprettholde sin funksjon som omsorgsyter, opprettholde gode 
familierelasjoner, bevare sine sosiale nettverk og gi mulighet for nødvendig og regelmessig fritid og 
ferie.  
 
Avlastningsopphold er tidsbegrensede opphold som kan gjennomføres i institusjon for barn og unge 
eller for voksne/eldre. Tjenesten kan også gjennomføres i private hjem.  
Omfang, regelmessighet og varighet for tjenesten vurderes og fastsettes etter konkret vurdering av 
behovene hos den enkelte søker.  
 

Tildelingskriterier: 

• Pårørende / omsorgsyter er vurdert til å ha et særlig tyngende omsorgsarbeid.  Eksempler på 
særlig tyngende omsorgsarbeid kan være nattarbeid/ hyppige avbrudd i søvn, sosial isolasjon 
og mangel på ferie og fritid.  

• Omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som kan defineres til å være 
innenfor normalen. 

• Tjenestene som ytes ville ellers blitt utført av kommunens helse- og omsorgstjenester. 

• Tjenesten tildeles som ledd i nødvendig pårørendestøtte.  

• Kommunen vurderer behovet for bistand, og skal i samarbeid med den enkelte omsorgsyter 
avgjøre om det skal tilbys tjenester i form av avlastningstiltak. 

 

Egenbetaling: 

Tjenesten er vederlagsfri. 
 

Lovhjemmel: 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6, første ledd nr. 2, jf. 3-1 
Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1a og 2-8 
 
 
 
Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) 
 
Beskrivelse: 
Tjenesten er personlig assistanse, organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Personlig 
assistanse omfatter praktisk bistand og opplæring og støttekontakt. 
Retten omfatter også avlastningstiltak for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn 
under 18 år med nedsatt funksjonsevne.  
 
Tjenesten kan omfatte: 
Praktiske gjøremål i dagliglivet, som for eksempel renhold, klesvask og matlaging.  
Personlige gjøremål, som for eksempel personlig hygiene og på-/avkledning. 
Bistand til en meningsfull fritid, som for eksempel å oppsøke sosiale arenaer. 
 
Tjenesten omfatter ikke omfattende helsehjelp. Behov for hjelp til helsetjenester tildeles i eget 
vedtak og håndteres som hjemmesykepleie.  
 
BPA innebærer tildeling av et nærmere bestemt antall timer pr uke, etter en individuell vurdering. 
Bruker eller brukers arbeidsleder har ansvar for å planlegge bruken av timene, slik at hjelpebehovet 
dekkes. Omfanget av tjenester skal være tilsvarende som om tjenester ble organisert på annen måte. 
 
I Holmestrand kommune kan den som innvilges tjenester organisert som BPA velge om det ønskes at 
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kommunen skal organisere tjenesten eller om det ønskes at en privat leverandør organiserer denne 
(fritt brukervalg). Holmestrand kommune har avtale med flere private leverandører av BPA.  
 
Målgruppe: 
Personer med et sammensatt og omfattende behov for tjenester og som er i stand til å være 
arbeidsleder for sin(e) assistenten(er). 
Personer som ikke er i stand til å ivareta denne rollen selv, og som har andre som kan bistå seg med 
dette. 
Familier med barn med nedsatt funksjonsevne. 
 
Tildelingskriterier: 

• Søker er under 67 år med langvarig og omfattende behov for personlig assistanse. Med 
langvarig behov menes behov over 2 år.  

• Søker er vurdert til å ha tjenestebehov på minst 32 timer pr uke.  

• Er hjelpebehovet vurdert til å være mellom 25 og 32 timer har søker rett til å få vurdert 
tjenesten organisert som BPA, hvis ikke kommunen kan dokumentere at det er vesentlig 
dyrere med BPA enn annen organisering av tjenester.  

• Er hjelpebehovet vurdert til å være under 25 timer, kan tjenesten tildeles som BPA dersom 
det vurderes som mer hensiktsmessig enn annen organisering av tjenestene.  

• Søker er vurdert til å kunne være arbeidsleder. I særskilte tilfeller kan arbeidslederrollen 
ivaretas av andre. Arbeidslederrollen er ulønnet. 

• Rettigheten omfatter ikke tjenester som punktvis krever flere enn én tjenesteyter til stede 
samtidig eller nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester.  

• Tjenester som er organisert som vanlige omsorgstjenester skal være vurdert, og utprøvd der 
det er hensiktsmessig, før tjenester organisert som BPA kan søkes. 

 
Vi forventer at arbeidsleder: 

• Deltar på arbeidslederkurs. 

• Oppfyller sine forpliktelser i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

• Ansetter assistenter i samarbeid med arbeidsgiver, og gir nødvendig opplæring og mulighet 
for å utvikle seg i jobben. 

• Leier inn vikarer ved sykdom og ferie avvikling. 

• Sørger for et godt og forsvarlig arbeidsmiljø, jf Arbeidsmiljøloven. 

• Sørger for at assistenten har en forutsigbar arbeidshverdag. 

• Planlegger arbeidstiden ved å utarbeide turnus/arbeidsplan innenfor vedtakets rammer og 
gjeldene lov- og avtaleverk. 

• Holder regnskap med timeforbruket.  

• Utarbeider arbeidsbeskrivelse som er detaljert nok til at assistentene kan utføre oppgavene 
etter hensikten. 

• Melder fra til kommunen dersom bruker i perioder ikke har behov for å benytte BPA, for 
eksempel ved innleggelse i sykehus eller annen institusjon. 

 
Pris for tjenesten: 
Det beregnes egenbetaling for den delen av tjenesten som omhandler praktisk bistand som ikke er til 
personlig stell og egenomsorg. Betaling beregnes ut fra husstandens samlede inntekt etter 
betalingssatser som vedtas av kommunestyret.  
 
Lovhjemmel: 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8  
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d 
 

https://www.faerder.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/tjenestekontoret/egenandeler-for-helse-og-omsorgstjenester/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_3#%C2%A73-8
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_2#%C2%A72-1d


6  

 
 
Dagaktivitetstilbud (Arbeids- og dagaktivitetssenter) 
 
Beskrivelse: 
Arbeids- og dagaktivitetstilbudet yter tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne over 18 år. 
Tjenesten er et tilrettelagt alternativ for kommunens innbyggere innenfor målgruppen, for de som 
kan nyttiggjøre seg et organisert og tilpasset tilbud på dagtid.  
Tjenesten skal bidra til at den enkelte får en forutsigbar og meningsfull hverdag med varierte 
aktiviteter og arbeidsoppgaver tilrettelagt den enkeltes funksjonsnivå.  
Arbeids- og dagaktivitetstilbudet holder normalt stengt 3 uker på sommeren, helligdager, mellom jul 
og nyttår og i påskeuken, samt planleggingsdager.  
Tjenesten opphører senest ved ordinær pensjonsalder. 
 
Målgruppe: 
Personer med nedsatt funksjonsevne over 18 år med så omfattende bistandsbehov at de faller 
utenfor andre typer arbeidsmarkedstiltak, som for eksempel varig tilrettelagt arbeid. 
 
Tildelingskriterier: 

• Søker har Holmestrand kommune som registrert bostedsadresse i Folkeregistret.  

• Behov for tilrettelegging i form av sysselsetting på dagtid. 

• Må fungere i gruppe sammen med andre tjenestebrukere uten stor grad av skjerming. 

• Tjenestemottaker bør kunne nyttiggjøre seg fullt av tilbudet innenfor daglig åpningstid. 
 
Pris for tjenesten: 
Tjenesten er vederlagsfri 
 
Bruker kan forvente: 
Tjenesten tilrettelegges på en slik måte at den bidrar til en verdig, trygg og meningsfull hverdag 
tilpasset den enkeltes behov. 
Tilbudet tilrettelegger for sosial trening og forebygging av ensomhet og isolasjon. 
 
Tjenesten forventer:  
Tjenestemottaker melder fra uten unødig opphold dersom man ikke kan benytte tildelt tjeneste som 
avtalt. Nødvendige hjelpemidler og personlig utstyr (utover takheis og stellebenk på HC toalett) må 
besørges av den enkelte. 
Mat og drikke medbringes av den enkelte deltaker. 
 
Lovhjemmel: 
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b 
 
 
Dagsenter 
 
Beskrivelse: 
Tjenesten har som mål å bidra til at den enkelte får en forutsigbar og meningsfull hverdag, og 
innebærer varierte aktiviteter tilrettelagt den enkeltes funksjonsnivå. Tjenesten har som formål å 
bidra til å opprettholde funksjonsnivå, slik at søker kan bo hjemme så lenge som mulig.    
 
Tjenesten kan innvilges som avlastende tiltak for pårørende og tildeles en eller flere ganger per uke.  
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Dagsentertilbudet omfatter også måltider og transport til/fra tjenesten. 
 
Målgruppe: 
Personer med behov for et tilrettelagt dagtilbud. 
 
Tildelingskriterier: 

• Søker har Holmestrand kommune som registrert bostedsadresse i Folkeregisteret.  

• Søker har demens/kognitiv svikt, eller annen funksjonssvikt med omfattende konsekvenser. 

• Søker har blitt vurdert til å ha behov for bistand til å komme ut, delta på aktiviteter og være 
del av et sosialt fellesskap. 

• Det foreligger en vurdering av at søker kan nyttiggjøre seg tilbudet.  

• Søker er kjent med at tilbudet foregår i gruppe og kan nyttiggjøre seg et tilbud i 
gruppeaktivitet. 

• Søker viser ikke utfordrende adferd som krever stor grad av skjerming. 

• Tjenesten innvilges som avlastende tiltak for pårørende. 
 
Anledning til å søke tjenesten vurderes med utgangspunkt i tilstrekkelig omfattende kartlegging av 
søkers funksjonsnivå. 
Tjenesten avsluttes når det etter en konkret vurdering foreligger informasjon om at tilbudet ikke 
lenger kan tilrettelegges og gjennomføres etter hensikten eller pasienten ikke lenger ønsker tilbudet. 
 
Pris for tjenesten: 
Det betales egenandel for tjenesten. Satsene vedtas av kommunestyret årlig. 
 
Bruker kan forvente: 
Tjenesten tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en verdig, trygg og meningsfull hverdag. 
Tilbudet evalueres regelmessig med henblikk på tilbudets formål og nytteeffekten du har av tilbudet. 
Evalueringen er skriftlig. 
  
Tjenesten forventer: 
Bruker melder fra til dagsenter dersom vedkommende ikke kan benytte tjenestetilbudet som avtalt 
(fravær). 
Bruker og brukerens pårørende forstår og aksepterer at tilbudet foregår i gruppe, og at det vurderes 
at bruker har nytte av å være i et gruppetilbud. 
 
Lovhjemmel: 
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 7 
 
 

Feriereiser for personer over 18 år med heldøgns omsorg 
 
Beskrivelse: 
Personer over 18 år med heldøgns omsorg i regi av kommunen som ønsker å ha med kommunens 
personell på feriereise, må søke om dette til virksomhetsleder i god tid før reisen. 
 
Målgruppe: 
Personer over 18 år med heldøgns omsorg. 
 
Tildelingskriterier: 
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• Kan innvilges etter søknad. 

• Ansatte må være villige til å reise. 

• Dette er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen og søknader må sees i 
sammenheng med øvrig drift. 

 
Pris for tjenesten: 
Bruker må selv dekke kommunens kostnader ved en slik feriereise i henhold til rammene i særavtalen 
(SGS1010) fra Kommunenes Sentralforbund (KS). 
 
Innbygger kan forvente: 

• At kommunen legger til rette for at brukere skal kunne delta på feriereiser der det er 
mulig ut fra bemanningshensyn. 

 
Tjenesten forventer: 

• Bruker dekker alle kommunens kostnader ved en slik reise, der godtgjøringen til 
personellet gis i tråd med særavtalen. 

 
Økonomi 

• Bruker må dekke alle kostnader ved en slik reise, for seg selv og kommunens ansatte, 
også lønn og diett. 

 
 
Varslings- og lokaliseringsteknologi (GPS) 
 
Beskrivelse: 
En GPS er et teknisk hjelpemiddel som kan brukes til å gi informasjon om hvor tjenestemottaker er 
dersom det skulle være behov for bistand. Informasjonen som GPS enheten gir, kan brukes til å 
lokalisere hvor vedkommende er slik at man lettere kan finne veien hjem. Tjenesten skal bistå 
tjenestemottaker i å mestre hverdagen bedre, slik at de kan føle større grad av egenmestring, frihet 
og trygghet.  
Tjenesten skal bidra til at innbyggere opplever økt trygghet, frihet og selvstendighet og gi nødvendig 
helsehjelp til personer med nedsatt orienteringsevne: 
 

• Tjenesten kan gi avlastning for pårørende med omfattende arbeidsoppgaver og bidra til økt 
trygghet for pårørende 

• Utsettelse av behov for ytterligere tjenester og/eller høyere omsorgsnivå 
• Optimalisere ressursbruken i tjenestene 
• Bidra til å unngå leteaksjoner 
• Bidra til mindre bruk av tvang i institusjon 

 
Tjenesten settes opp slik at man definerer hvem som skal varsles ved ulike hendelser. Alarmer kan 
f.eks. gå til pårørende, ulike alarmsentraler eller tilknyttet kommunal tjeneste. 
Det gjøres individuell kartlegging og vurdering om tjenesten er hensiktsmessig for den som søker, og 
det settes opp varslingskjede og gjøres tilpasninger i teknologiske muligheter ut ifra behov. Dette vil 
nedskrives i en samarbeidsavtale mellom tjenestemottaker og kommunen. 
Samtykke skal vurderes. 
 
Målgruppe: 
Personer med kognitiv svikt og/ eller orienteringsutfordringer som har behov for å oppnå trygghet, 
opplevelse av mestring og selvstendighet i hverdagen. Det tas utgangspunkt i søkers behov, fysiske 
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og kognitive funksjon. Type diagnose er ikke avgjørende for å motta tjenestetilbud.  
 
Tildelingskriterier: 

• Søker må være bosatt i Holmestrand kommune. 
• Det er nødvendig for å hindre eller begrense risiko for skade på tjenestemottaker 

• Det er i brukerens interesse  

• Bruker motsetter seg ikke tiltaket 

• Det står i rimelig forhold til den aktuelle risikoen 

• Det fremstår som det minst inngripende alternativet 

• Det er sannsynlig at tjenestemottaker ville ha gitt tillatelse til tiltaket 
 
Pris for tjenesten: 
Tjenesten er for tiden vederlagsfri. 
 
Bruker kan forvente:  
At tjenestebehov kartlegges nøye, og at det tilrettelegges for en god og hensiktsmessig varslingskjede 
ved hendelser der alarm utløses. 
 
Tjenesten forventer:  
At bruker og/eller pårørende setter seg inn i enkeltvedtaket og samarbeidsavtale for varslings- og 
lokaliseringstjeneste (GPS). 
 
Lovhjemmel: 
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd, § 3-2 første ledd nr 6, bokstav a, jf. § 3-1. 
Pasient- og brukerrettighetsloven §4-6a.  For personer med utviklingshemming må lovhjemmel fattes 
etter kommunal- og helsetjenesteloven kap. 9 
 
 
Helsetjenester i hjemmet 

 
Beskrivelse: 
Kommunen arbeider for å forebygge helsesvikt og at innbyggerne så langt som mulig skal klare seg 
selv. Det overordnede målet med helse- og omsorgstjenester i hjemmet er hjelp til selvhjelp, ved at 
innbyggere med behov for bistand så langt som mulig mottar tilpasset hjelp til å klare det de har 
forutsetninger til, eller kan gjenvinne forutsetninger til, å mestre selv. 
 
Kommunen bistår med å legge til rette for bruk av velferdsteknologiske løsninger og det vil bli 
gjennomført en kartlegging av brukerbehov for å vurdere slike tiltak. 
Tjenesten har fokus på å opprettholde og fremme mestring av eget liv og er basert på prinsippet om 
autonomi. Hverdagsrehabiliterende tiltak vil derfor stå sentralt i tjenesteytingen. 
 

• Tjenesten skal bidra til at alle så langt som mulig kan være i eget hjem. 

• Tjenesteytingen skal være forankret i det som søkeren selv vurderer som viktig for 
seg og sitt liv.  

• Tjenester som er definert som praktisk bistand og utvikles som del av helsetjeneste i 
hjemmet.    

• Helsetjenester i hjemmet har døgnbemanning, og tildeles som punktvise besøk. 

• Søkere som har behov for akutt medisinsk/ kirurgisk og psykiatrisk behandling, må 
henvende seg til fastlege/ legevakt/ spesialisthelsetjenesten (113). 
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Målgruppe: 
Søkere som har bostedsadresse i kommunen og oppholder seg i eget hjem, eller midlertidig 
oppholder seg i Holmestrand kommune på nærmere spesifisert adresse. 
Hjemmeboende som er avhengig av bistand i eget hjem for å få dekket grunnleggende helse- og 
omsorgsbehov.  
 
Tildelingskriterier: 

• Behov for hjemmesykepleie vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå, hva 
bruker mestrer selv ved hjelp av tilrettelegging i hjemmemiljøet og hjelpemidler, samt hva 
bruker mestrer uten bistand. Det legges derfor spesiell vekt på brukerens muligheter til å 
klare deg selv, og hva vedkommende trenger for å opprettholde eller forbedre sin 
helsetilstand. 

• Det foreligger en vurdering av at søker har behov for at helsehjelpen gis i eget hjem og at 
hjemmet er tilrettelagt for dette. 

• Søker mestrer ikke å oppsøke fastlegekontoret på grunn av sykdom eller 
funksjonsnedsettelse, for hjelp til jevnlig konsultasjon for eksempel ved behov for sårskift og 
injeksjoner. 

• Omfanget og varigheten av tjenestene beskrives i enkeltvedtak. Innhold og utforming av 
tjenesten vurderes fortløpende av den utøvende tjenesten med utgangspunkt i søkerens 
flytende behov. 

• Søker forstår, aksepterer og bidrar til tilrettelegging for installering/montering av nødvendige 
hjelpemidler slik at helsehjelp kan ytes sikkert i eget hjem (jf. Arbeidsmiljøloven’s krav ved 
for eksempel installering/montering av sykeseng eller personheis). 

 
Dette inngår ikke i tjenestetilbudet: 

• Følge til lege, offentlige kontorer, tannlege, frisør, fotpleie o.l. 

• Utlevering av multidose til brukere som selv kan hente og administrerer dette ved hjelp av 
apotek og fastlege. 

• Stell av husdyr (slik som hund/katt) må bruker sørge for selv, og husdyr skal være i eget 
rom/bur under gjennomføringen av tjenestetilbudet. 

• Andre oppgaver som bruker selv kan utføre. 
 
Bruker kan forvente: 

• At tjenesten orienterer bruker dersom det ikke er mulig å utføre tjenesten som er innvilget til 
avtalt tidsrom. 

• At tjenesten samarbeider med andre instanser, eksempelvis spesialisthelsetjenesten. 

• At tjenesten utfører tjenesten som er innvilget i samråd med bruker, og på en måte som så 
langt det er mulig er tilpasset den enkeltes behov og ønsker. 

• At det besørges at bruker mottar orientering om velferdsteknologiske hjelpemidler tilpasset 
behov og forutsetninger.  

• At tjenesten utviser profesjonalitet yrkesutøvelsen med utgangspunkt i de kvalifikasjoner 
tjenestens fagpersonell har. 

• At tjenesten utviser en etterrettelig tilnærming og dokumenterer den bistanden som ytes 
hos brukeren.  

 
Tjenesten forventer: 

• At bruker varsler kommunens tjeneste i god tid dersom det ikke er mulig å ta imot tjenesten 
til avtalt tid. 

• Bruker er kjent med, og aksepterer, at tidspunkt for når tjenesten kan utføres kan påvirkes av 
flytende driftsmessige forhold. 
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• Bruker sørger for at nødvendig utstyr som rent tøy, rene håndklær og artikler til å ivareta 
brukers personlige hygiene er tilgjengelig. 

• Det forventes at bruker og dennes pårørende medvirker til at ansatte unngår arbeidsskader 
under tjenesteytingen. Det innebærer å gjennomføre tiltak og tilrettelegge hjemmet for 
nødvendige hjelpemidler. 

• Kommunens ansatte har krav på et røykfritt arbeidsmiljø. Dersom det røykes i brukers hjem, 
forutsettes det at rommet er luftet før hjemmetjenesten kommer og utfører tjenesten. 

• Adkomstvei til brukerens bolig må ryddes for snø og strøs, og bruker må sørge for 
tilstrekkelig god utvendig belysning og synlig husnummer. 

  
Lovhjemmel: 
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr 6, bokstav a, jf. § 3-1. 
 
 
Individuell plan og koordinator 
 
Beskrivelse: 
Personer har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom det foreligger behov for langvarige, 
sammensatte og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet.  
Planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for koordinering og oppfølging av 
brukerens behov. 
Dersom det foreligger behov for tjenester både fra kommunen og fra spesialisthelsetjenesten, har 
disse plikt til å samarbeide om å utarbeide planen. 
 
Målgruppe: 
Personer som har behov for langvarige, sammensatte og koordinerte helse- og omsorgstjenester 
og/eller sosialtjenester 
 
Praktiske opplysninger: 
Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søke om tjenesten 
Hvis en annen søker på vegne av en person, må vedkommende ha fullmakt fra den som er i behov av 
individuell plan og koordinator. 
Den som søker om individuell plan og koordinator, eller dennes pårørende, kan ta initiativ til å få 
laget en individuell plan, men hovedansvaret for utarbeidelsen ligger i hjelpeapparatet. 
Det fattes skriftlig beslutning om hvem din kontaktperson er i saken etter behandling i koordinerende 
enhet (KE) i kommunen 
 
Lovhjemmel:  
Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3 
 
 
Korttidsopphold i institusjon 
 
Beskrivelse av tjenesten: 
Korttidsopphold i institusjon er tidsbegrensede opphold som tildeles når det i en kortere periode er 
behov for heldøgns omsorg i institusjon.  
Tidsbegrenset døgnopphold i institusjon kan ha mål om systematisk kartlegging av funksjon og 
bistandsbehov, å oppnå økt funksjon, eller vedlikeholdstrening og mestringsevne for å fremme 
mestring av eget liv. 
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Oppholdene innvilges som følge av behov for enten korttidsopphold utredning, korttidsopphold 
rehabilitering eller korttidsopphold annet formål. 
 
Målgruppe: 
Innbyggere i Holmestrand kommune som er i behov av opphold i institusjon for en kortere periode. 
Brukeren må selv ønske opphold i institusjon. 
At det på det aktuelle tidspunkt ikke er faglig forsvarlig å ivareta behovene i hjemmet grunnet 
mangelfull tilgang på nødvendige hjelpemidler eller at tjenester i hjemmet ikke forvalter/ikke har 
tilstrekkelig tilgang til nødvendig kompetanse på tidspunktet. 
Pasienter som har vært innlagt i sykehus og som trenger videre behandling i institusjon, og har behov 
for behandling som ikke kan ytes forsvarlig i hjemmet. Tjenesten avsluttes når dette vurderes 
forsvarlig. Det betyr at innbyggeren ikke nødvendigvis har samme funksjonsnivå som tidligere, men 
at vedkommende anses klarert for oppfølging utenfor institusjon. 
 
Tildelingskriterier: 

• Behov for korttidsopphold vurderes ut fra kartlegging av funksjonsnivå. Andre tjenester/tiltak 
kan også bli vurdert. Søker må selv ønske å søke om korttidsopphold. Dersom søkeren ikke 
selv er i stand til vurdering av eget behov, eksempelvis ved demenslidelse eller lignende, vil 
pårørende eller verge samarbeide med tjenesten rundt behov for tjenesten. 

• Søker har nedsatt funksjonsevne, grunnet akutt eller kronisk sykdom. At det foreligger 
beskrivelse av behov for medisinsk oppfølging i institusjon og/eller intensiv behandling for å 
gjenvinne habituell tilstand. 

• Søker har behov for korttidsopphold, som et forebyggende tiltak for opprettholdelse av 
funksjonsnivå og /eller søker har behov for å forbedre eller vedlikeholde funksjonsnivå, og 
fremme selvstendighet og mestring. 

• Søker har behov for rehabilitering grunnet akutt skade/sykdom, kronisk sykdom eller 
medfødt funksjonshemming.  

• Søker må ha faglig begrunnet behov for medisinsk (re)habilitering. 

• Søker ønsker oppholdet selv og det er vurdert potensial for rehabilitering. Søker må også 
kunne ta ansvar for egentrening og samarbeide om å følge plan for gjenopptrening. 

• Rehabilitering utenfor institusjon er ikke tilstrekkelig, eller oppholdet inngår i en lengre 
rehabiliteringsprosess.  

• Søker har behov for utredning og kartlegging av funksjonsnivå, for eksempel ved 
demenssykdom. 

• Utskrivningsklare pasienter fra sykehus med behov for videreføring av allerede iverksatt 
behandling.  

• Søker har behov for lindrende behandling og pleie som ikke kan utføres i hjemmet. 
 
Bruker kan forvente:  

• Tilrettelagt bistand til å ivareta egenomsorg og nødvendig helsehjelp til dekking av 
grunnleggende behov. 

• Medisinsk oppfølging fra sykehjemslege og helsepersonell. 

• Informasjon, råd og veiledning etter faglig vurdert behov. 

• Fysioterapi, ergoterapi eller annen relevant oppfølging etter faglig vurdert behov. 

• At tjenesten aktivt gir bruker anledning til å gi uttrykk for hva vedkommende ønsker skal 
prioriteres under  utarbeidelsen av behandlingsplanen.  

 
Egenbetaling: 
Kommunen tar betalt etter forskrift om egenbetaling for helse- og omsorgstjenester, og døgnpris 
fastsettes av kommunestyret. Etter 60 døgn i samme kalenderår beregnes vederlag som ved 
langtidsopphold.  
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Lovhjemmel: 
Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, jf. 3-1. 
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a. 
 
 
Langtidsopphold i institusjon 

 
Beskrivelse av tjenesten: 
Langtidsopphold i institusjon er opphold uten sluttdato. Dette omfatter opphold der pasientens eller 
brukerens helsetilstand og behov for helse- og omsorgstjenester medfører at det ikke er sannsynlig 
at vedkommende kan flytte tilbake til hjemmet eller dra nytte av tilbud med lavere grad av helse- og 
omsorgstjenester.  
 
Søkers ønske om lokalisering av langtidsoppholdet vil så langt det lar seg gjøre legges til grunn ved 
tildeling av plass. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at kommunen må benytte sin oversikt over 
ledig kapasitet for langtidsopphold i kommunen og søkerens tilstand eller behov for helse- og 
omsorgstjenester som beslutningsgrunnlag for lokalisering av tjenestetilbudet. Ved behov for 
spesialisert hjelp vil kommunen så langt det er mulig besørge at hjelpen tilbys i avdelinger der aktuell 
kompetanse foreligger.  
 
Tildelingskriterier: 

• Søker må selv ønske langtidsopphold i institusjon. 

• Søker har omfattende bistandsbehov med en alvorlig somatisk eller kognitiv helsesvikt, 
og/eller diagnosen demens som gir et omfattende behov for medisinsk behandling, pleie og 
omsorg. 

• Behovet for helsetjenester, pleie- og omsorg på et forsvarlig nivå kan ikke dekkes i eget hjem. 
Øvrige kommunale tjenester og bruk av velferdsteknologi er utprøvd og vurdert, men funnet 
utilstrekkelig for behovet.  

 
Bruker kan forvente: 

• Å få tilrettelagt hjelp til å ivareta egenomsorg og nødvendig helsehjelp til å dekke 
grunnleggende behov  

• Medisinsk oppfølging fra sykehjemslege og helsepersonell 

• Informasjon, råd og veiledning etter faglig vurdert behov 

• Fysioterapi, ergoterapi eller andre faggrupper etter faglig vurdert behov. 

• Å bli tatt med i utarbeidelse av behandlingsplan så langt dette er mulig. 

• Samarbeidsmøter i gruppe eller individuelt ved behov, minimum en gang i året. 

• Egen kontaktperson i avdelingen der bruker mottar tilbudet om langtidsopphold. 
 
Tjenesten forventer: 

• At bruker og brukerens pårørende bidrar til godt samarbeid om planleggingen og 
gjennomføringen av tjenestetilbudet. 

• At bruker og brukerens pårørende samarbeider med de ansvarlige ansatte ved institusjonen 
om utarbeidelse av behandlingsplanen, og at disse så langt det er mulig forplikter seg til å 
følge anbefalingene i denne. 

• At pårørende følger pasient til spesialisthelsetjenesten, tannlege m.m. og bidrar til at 
brukeren får opprettholdt sitt sosiale liv og nettverk. 

• Pårørende hjelper brukeren med innkjøp av tøy, toalettartikler, tobakk etc., og sørger for at 
tøy blir navnet. 

• Pårørende vasker tøy som ikke kan vaskes på 60 grader. 
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• At bruker samtykker til bruk av velferdsteknologi for å gi trygge, effektive og gode tjenester. 
 
Ønske om endring i lokalisering: 
Bruker kan søke om å endre lokalisering for gjennomføringen av vedkommende sitt tilbud om 
langtidsopphold i institusjon. Søknaden om venteliste for plass på annen institusjon må begrunnes. 
Ved ledig kapasitet på ønsket institusjon vil aktuell søknad vurderes sammen med andre begrunnede 
søknader om endring. Tildeling av endret plass skjer etter faglig vurdering, brukerens behov for 
helse- og omsorgstjenester og den prioritering kommunen har anledning til å foreta for slike tilbud. 
 
Egenbetaling: 
Det fattes eget vedtak om egenbetaling. 
Bruker betaler egenandel etter Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. 
 
Lovhjemmel: 
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a. 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c. 
Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem (lokal forskrift)  
Annet 
 
Ventelistevedtak: 
Det kan bli gitt ventelistevedtak. Dette gjelder brukere hvor det vurderes at vedkommende med 
forsvarlig hjelp kan fortsette å bo i eget hjem i påvente av langtidsopphold.  Kommunen kan 
dessverre ikke gi en garanti for når nytt/endret tilbud kan innfris, og er forpliktet til å legge faglig 
vurdering av behov og prioritering til grunn for sine beslutning. 
 
Dette gjelder også pasienter og brukere som er i behov av korttidsopphold i påvente av 
langtidsvedtak.   
  
Ektefelle/samboere: 
Holmestrand kommune arbeider for at ektepar eller samboere, som selv ønsker det, får mulighet til å 
bo sammen på institusjon så langt tjenestetilbudet er tilrettelagt for det. 
Dersom det kun er én part som oppfyller kriterier for vedtak om langtidsopphold, kan den andre part 
motta tjenester tildelt som et korttidsopphold. Tjenesten tildeles i dobbeltrom og avsluttes når 
vilkåret for samboergarantien opphører. 
 
Forskrift om rett til opphold i sykehjem, kriterier og vente – og observasjonsliste, Holmestrand 
kommune  
https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2017-06-14-806 
Ektefelle / samboere 
https://innsyn.holmestrand.kommune.no/politisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2020055127&do
kid=176960&versjon=6&variant=P&pf=mote  
 
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349  
 
 

Langtidsutlån hjelpemidler 
 
Beskrivelse: 
Langtidsutlån av hjelpemidler lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral. 
 
Hjelpemidlene lånes ut ved langvarige/varige behov. 

https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2017-06-14-806
https://innsyn.holmestrand.kommune.no/politisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2020055127&dokid=176960&versjon=6&variant=P&pf=mote
https://innsyn.holmestrand.kommune.no/politisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2020055127&dokid=176960&versjon=6&variant=P&pf=mote
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349
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Hjelpemidlene som innvilges fra NAV Hjelpemiddelsentral er personlige og kan ikke overdras andre. 
 
Ved behov for varige hjelpemidler anbefales det å ta kontakt med ergo- og fysioterapitjenesten for 
bistand i søknadsprosess til NAV Hjelpemiddelsentral. 
 
NAV hjelpemiddelsentral utleverer og henter sine hjelpemidler til/fra det kommunale 
hjelpemiddellageret (Neperud Alle 12, 3084 Holmestrand) hver uke, utenom fellesferie, fortrinnsvis 
på fredager. 
 
Hjelpemidlene kan hentes på det kommunale hjelpemiddellageret. Hjelpemidler som krever 
installasjon eller er større enn at de kan transporteres i personbil, utleveres av det kommunale 
hjelpemiddellageret. 
 
Innbyggere må selv kjøpe hjelpemidler som krykker, støttehåndtak, gripetang og forhøyningsklosser. 
 
 
Målgruppe: 
Innbyggere som har et varig fall i funksjon som følge av sykdom eller skade. 
 
Tildelingskriterier: 

• Varig funksjonsfall 

• Tildelingen vurderes av saksbehandler i NAV. 
 
Pris for tjenesten: 
Tilbudet er vederlagsfritt 
 
Innbygger kan forvente: 

• Hjelpemidlene er rengjorte og i god stand 

• At kommunen bistår i søknadsprosess 

• At kommunen utreder behovet for hjelpemidler, etter meldt henvendelse 

• Utprøving og opplæring av hjelpemidler, etter behov 

• Tilpasning og enklere montering 

• Service og reparasjon 

• NAV Hjelpemiddelsentral har betjent vakttelefon fra kl. 16-08 
 
Tjenesten forventer: 

• At hjelpemiddelet blir behandlet på en forsvarlig måte 

• At det meldes ifra til det kommunale hjelpemiddellageret ved behov for service 
og/eller reparasjon 

• Ansvaret for vedlikehold ligger til innbygger 

• At hjelpemiddelet meldes returnert så snart behovet opphører 

• At hjelpemiddel returneres med navn 
 
Økonomi 

• Det kan forekomme egenandeler knyttet til enkelte hjelpemidler. Eksempelvis 
aktivitetshjelpemidler. 

• Innbygger kan bli stilt økonomisk ansvarlig hvis hjelpemiddelet blir gjort hærverk på 
eller tapt. 
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Ledsagerbevis 

 
Beskrivelse: 
Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og skal bidra til økt livskvalitet for søkeren. 
Ledsager er den som til enhver tid bistår søkeren for at denne skal kunne oppnå formålet med 
ordningen. 
 
Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til noen kultur- og 
fritidsarrangement og til enkelte transportmidler. 
Beviset utstedes i den funksjonshemmedes navn. Se lenker under relatert for informasjon om 
ordningen. 
 
Målgruppe: 
Personer med behov for ledsager for å forebygge isolasjon. 
 
Tildelingskriterier: 

• Funksjonsbegrensningen som ligger til grunn for søknaden er varig. 
Ved behov kan det innhentes uttalelse fra enten primærlege, legespesialist, offentlig 
godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialtjenester om søkerens behov for 
ledsager. 

• Nytt passfoto av søkeren følger med søknaden 
 
Pris for tjenesten: 
Ledsagerbevis er gratis. 
 
Praktiske opplysninger: 
Personer kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om tjenesten. 
Hvis en annen søker på vegne av en person, må vedkommende ha fullmakt. 
 
 
Matombringing  
 
Beskrivelse: 
Matombringing er en tjeneste som utløses etter vurdering av, og i samråd med, hjemmesykepleien. 
Tjenesten skal inngå som ledd i søkerens ernæringsplan. Tiltaket evalueres fortløpende. 
 
Matombringing til hjemmeboende innebærer levering av middag fra et av kommunens bo- og 
behandlingssentre. Maten som kjøres ut er vakuumpakket og kald ved levering.  
 
Utkjøring av mat foregår fra mandag – fredag. 
 
Tildelingskriterier: 

• Søkeren har på grunn av sykdom, funksjonssvikt eller andre årsaker et endret 
ernæringsinntak som medfører fare for alvorlig ernæringssvikt, og andre tiltak har 
ikke har ført frem.  

• Det skal være vurdert om bruker kan benytte ferdige middagsretter kjøpt i butikk, 
herunder om hjemmesykepleien kan bistå med oppvarmingen.  

 
Egenbetaling: 
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Prisen fastsettes av kommunestyret.  
Den utleverte maten blir fakturert.  
 
Hjemmel: 
Matombringing er ikke en lovpålagt tjeneste. 
 
 
Omsorgsstønad 
 
Beskrivelse: 
Omsorgsstønad er en delvis økonomisk kompensasjon som kan tildeles personer som etter vurdering 
har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Det forutsettes at omsorgsoppgavene som kompenseres er av 
en slik art at de ellers ville blitt utført av den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  
 
Ordningen omfatter både ektefeller og andre frivillige omsorgsytere uten omsorgsplikt, samt foreldre 
som har omsorgsplikt for mindreårige barn.  
 
Omsorgsstønaden kan tildeles som del av nødvendig pårørendestøtte og det er ingen øvre 
aldersgrense for å motta omsorgsstønad. 
 
Når omsorgsstønad innvilges gjøres dette med utgangspunkt i kartlegging av faktisk antall timer som 
bistanden ytes og et skjønnsmessig fratrekk fra disse timene. Det skjønnsmessige fratrekket knyttes 
både til omsorgsyterens rolle, kompetanse, funksjon og andre samtidige ytelser som 
tjenestemottakeren måtte motta. Omsorgsstønaden er altså ikke en time-for-time kompensasjon, 
men en kompensasjon hvor et timeantall stipuleres på grunnlag av den informasjonen som søkeren 
kan dokumentere. Satsene for godtgjøringen fastsettes av kommunestyret. 
 
Målgruppe: 
Personer som yter særlig tyngende omsorg til omsorgstrengende hjemmeboende innbyggere i 
kommunen. 
 
Tildelingskriterier: 

• Det forutsettes at det allerede er søkt om hjelpestønad fra NAV. Dersom hjelpestønad er 
innvilget fra NAV legges dette til grunn ved fratrekk i beregning av stipulert timeantall for 
omsorgsstønaden. 

• Omsorgsarbeidet må være vurdert som særlig tyngende, og forventet å ha en viss varighet.  

• Den omsorgstrengende må være hjemmeboende. 

• Kartleggingen viser at den omsorgstrengende har behov for nødvendige helse- og 
omsorgstjenester for å kunne fortsette å bo i eget hjem.   

• Den omsorgstrengende ønsker at søker/omsorgsyter skal stå for hjelpen, og det er vurdert at 
det er det beste hjelpetiltaket for omsorgsyter og omsorgsmottaker.  

• Ved vurdering av omsorgsstønad tas det hensyn til det totale tjenestetilbudet, samt at det 
gjøres fratrekk for normalomsorgsplikt når det gjelder barn under 18 år. 

 
Som særlig tyngende omsorgsoppgaver regnes blant annet: 

• Omsorgsyter arbeider mange timer pr. mnd. med særlig tyngende omsorgsarbeid.  

• Omsorgsarbeidet er mer krevende fysisk eller psykisk enn hva som kan forstås som normalt. 

• Omsorgsarbeidet innebærer nattarbeid med utstrekning og hyppighet som dokumenteres  

• Hyppige avbrudd i søvn  

• Omsorgsarbeidet fører til vesentlige begrensninger i sosial deltakelse og vesentlige 
begrensninger til fritid. Det er kommunen som etter kartlegging tar stilling til om det 
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• skal ytes omsorgsstønad eller om tjenestebehovet skal dekkes på andre måter. 
 
Det er kommunen som etter kartlegging tar stilling til om det skal ytes omsorgsstønad eller om 
tjenestebehovet skal dekkes på andre måter.  
 
Omsorgsyter kan forvente: 
Omsorgsstønad utbetales en gang per måned. Satsene vedtas av kommunestyret. Kompensasjonen 
forestås fra kommunens regnskapsavdeling. 
 
Kommunen forventer: 
Omsorgsyter melder fra til kommunen dersom det i perioder ikke foreligger behov for 
omsorgsstønad, for eksempel ved innleggelse i sykehus eller annen institusjon. 
 
Lovhjemmel: 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 første ledd nr. 3, jf. 3-1. 
Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1 a og 2-8. 
Rundskriv I-42/98 
 
 
Praktisk bistand 
 
Beskrivelse: 
Tjenesten inneholder nødvendig bistand til dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning 
til husholdningen. Innholdet i tjenesten vil variere etter en individuell vurdering av søkers 
bistandsbehov. Det ytes ikke bistand til oppgaver søker kan utføre selv. Tjenesten kan blant annet 
inneholde innkjøp/ bestilling av matvarer, vask av klær, nødvendig rengjøring av oppholdsrom som er 
i daglig bruk, sengeskift og vindusvask (ikke oftere enn hver 6. måned).  
 
Dette inngår ikke i tjenestetilbudet (eksempler ikke uttømmende): 

• Hovedrengjøring, puss av sølvtøy. 

• Utvendig vask av ikke- vendbare vinduer som ikke kan nåes fra bakkeplan. Dette utføres ikke 
av hensyn til ansattes sikkerhet. 

• Tilrettelegging/rengjøring/oppvask ved gjestebesøk. 

• Husstandsmedlemmer som ikke har vedtak om praktisk bistand. 

• Stryking av tøy. 

• Støvsuging av senger. 

• Rengjøring bak tunge hvitevarer og møbler. 
 
Målgruppe: 
Personer som har et særlig hjelpebehov, midlertidig eller varig, på grunn av helsesvikt eller nedsatt 
funksjonsevne som gjør at søker ikke er i stand til å ivareta dagliglivets gjøremål. 
 
Tildelingskriterier: 
Søker har på grunn helsesvikt eller nedsatt funksjonsevne behov for bistand til å ivareta dagliglivets 
gjøremål, og har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.  
 
Pris for tjenesten: 
Det betales for innvilget og utført tid. Betaling beregnes ut fra husstandens samlede inntekt. 
Egenandel for tjenesten vedtas av kommunestyret. 
 
Bruker kan forvente: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_2#%C2%A72-1a
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_2#%C2%A72-8
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_2#%C2%A72-8
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/vedlegg/rundskriv-omsorgslonn.pdf
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• Tilpasset bistand til å ivareta brukers behov for praktisk hjelp i hjemmet.  

• Dersom det ikke foreligger særskilte behov for hyppig rengjøring ytes praktisk bistand til 
nødvendig, ordinært renhold av brukerens bolig med en regelmessighet som fastsettes av 
kommunestyret (normalt hver andre til tredje uke).  

 
Tjenesten forventer: 

• Boligen må være ryddet og klar før tjenesten kan tre i kraft.  

• Hovedrengjøring utføres før tjenesten settes i verk (Hovedrengjøring ytes ikke av 
kommunen). 

• Bruker er tilstede i hjemmet når tjenesten ytes. 

• Bruker varsler kommunen dersom det ikke er mulig å ta imot tjenesten til avtalt tid. 

• Bruker er forberedt på at tidspunkt for tjenesten kan endres i perioder. 

• Bruker har nødvendig utstyr tilgjengelig, herunder funksjonell støvsuger og vaskemaskin. 
 
Lovhjemmel: 
Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1a. 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, jf. 3-1 
 
 
Praktisk bistand opplæring 
 
Beskrivelse: 
Tjenesten omfatter opplæring og veiledning i dagliglivets gjøremål, hvor formålet med opplæringen 
skal være å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet ved hjelp av egne ressurser.  
Tjenesten forutsettes å være dynamisk, tidsavgrenset og skal evalueres regelmessig.  
Tjenesten har fokus på å opprettholde og fremme mestring av eget liv og er basert på prinsippet om 
autonomi. Tjenesten kan blant annet inneholde hjelp og opplæring i ADL ferdigheter, opplæring i å 
ivareta egen helse, opplæring knyttet til deltakelse i ulike aktiviteter, trening og opplæring i sosiale 
aktiviteter og opplæring i andre nødvendige aktiviteter. 
 
Målgruppe: 
Personer som har et særlig rehabiliterende eller habiliterende hjelpebehov, midlertidig eller varig. 
Behovet som ligger til grunn for søknaden kan knyttes til oppstått helsesvikt eller varig nedsatt 
funksjonsevne som gjør at søker ikke er i stand til å ivareta dagliglivets gjøremål selvstendig uten 
opplæring og veiledning. 
 
Tildelingskriterier: 

• Behov for praktisk bistand opplæring vurderes med utgangspunkt i kartlegging av 
funksjonsnivå.  

• Søker har på grunn av helsesvikt eller nedsatt funksjonsevne behov for opplæring og 
veiledning i dagliglivets gjøremål, og har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester. 

 
Pris for tjenesten 
Det tas ikke egenandel for praktisk bistand opplæring. 
 
Tjenesten forventer: 

• Det forventes at bruker og eller nærmeste pårørende bidrar ved utarbeidelse av mestring og/ 
eller tiltaksplan, og i samarbeider om å nå egendefinerte mål. 

• Bruker ivaretar og utfører de oppgaver som vedkommende mestrer ut fra egne ressurser. 

• Nødvendig utstyr er tilgjengelig, herunder funksjonell støvsuger og vaskemaskin. 

• Bruker må være forberedt på at den dagen tjenesten innvilges er brukerens hjem også som å 
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betrakte som en arbeidsplass for kommunens ansatte. Det forventes derfor at bruker er villig 
til at hjemmet tilrettelegges som arbeidsplass for tjenesten. 

• Bruker og brukerens pårørende legger til rette for at kommunens ansatte unngår unødig 
belastning/skade under utføring av sitt arbeid. 

• Bruker legger til rette for at kommunens ansatte ikke kommer i nærkontakt med husdyr og 
bruker er kjent med at kommunens ansatte ikke kan eller skal utføre oppgaver knyttet til 
ivaretakelse av husdyr. 

• Bruker forstår og aksepterer at kommunens ansatte har krav på et røykfritt arbeidsmiljø slik 
at det ikke er anledning for vedkommende, eller andre som måtte oppholde seg i 
vedkommende sin husstand, å røyke når kommunens ansatte yter tjenester i hjemmet. 

• Dersom bruker røyker skal hjemmet luftes før kommunens ansatte kommer for å yte 
tjenester. 

• Bruker har sørget for at adkomstvei til boligen er ryddet for snø og at privat vei er strødd, slik 
at veien er fremkommelig for kommunens ansatte. 

• Bruker skal sørge for tilstrekkelig utvendig belysning av sin bolig. 

• Bruker oppretter konto på matbutikk selv. 
 
Lovhjemmel 
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr 6, bokstav b, jf. § 3-1. 
 
 
Psykisk helsetjeneste 
 
Beskrivelse: 
Psykisk helse og avhengighet (PHA) gir tjenester til innbyggere over 18 år med psykiske 
helseutfordringer og/ eller avhengighetsproblematikk. 
Tjenesten har mål om å fremme innbyggernes psykiske helse, å forbygge utvikling av psykisk sykdom 
eller prøve ut behandlingstiltak for psykiske helselidelser som kan behandles i kommunen. 
 
Tjenesten kan tilby forebygging, rehabilitering, oppfølging og veiledning, samt bistand til å søke hjelp 
i spesialisthelsetjenesten ved avhengighetsproblematikk.  
Tilbudet vektlegger oppfølging og terapi som bidrar til selvstendighet og kontroll i eget liv. 
Tjenestetilbudet forankres i samarbeid mellom søker og tjenesten. Tjenesten utformes i samråd med 
fastlege og andre kommunale helsetjenester, samt spesialisthelsetjenesten ved behov. 
Tilbudet gis individuelt, som gruppetilbud eller som e-læringsprogrammer. 
 
Målgruppe: 
Innbyggere over 18 år med psykiske lidelser eller avhengighetsproblematikk, som har fast eller 
midlertidig opphold i Holmestrand kommune.  
 
Tildelingskriterier: 

• Behov for psykisk helsetjeneste vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå, 
samt medisinske opplysninger innhentet fra fastlege.  

• Det er en forutsetning at søkerens psykiske helse- eller avhengighetsutfordringer går utover 
mestring av dagliglivet, og at søkeren har et ønske om hjelp, og at hjelpen mottas frivillig.  

 
Pris for tjenesten: 
Tjenesten er vederlagsfri 
 
Tjenesten forventer: 
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• Det forventes at bruker bidrar til godt samarbeid og har åpen dialog med tjenesteutøver. 

• At bruker samarbeider om utarbeidelse av behandlingsplan, og følger denne. 

• At bruker viser initiativ, engasjement og delaktighet. 

• At bruker samtykker til at tjenesten samarbeider med aktuelle kommunale tjenester, fastlege 
og/ eller spesialisthelsetjenesten ved utveksling av nødvendig informasjon.  

• At bruker varsler kommunen dersom det ikke er mulig å ta imot tjenesten til avtalt tid, og gir 
beskjed dersom vedkommende er forhindret fra å møte. 

• At bruker er forberedt på at tidspunkt for tjenesten kan endres i perioder. 
 

Lovhjemmel: 
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr 6, bokstav a, jf. § 3-1. 
 
 
Rehabilitering i hjemmet 
 
Beskrivelse: 
Tjenesten Rehabilitering i hjemmet er en tjeneste til innbyggere over 18 år som har behov for 
tverrfaglig, spesialisert og planmessig oppfølging etter sykdom, skade eller funksjonsfall. 
 
Rehabiliteringen skjer i innbyggeren hjem, hvor innbygger blir fulgt opp av et tverrfaglig team 
bestående av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier. Innbygger og det tverrfaglige teamet 
samarbeid med andre tjenester i kommunen og legger til rette for et helhetlig rehabiliteringsforløp. 
Det gjøres en tverrfaglig kartlegging ved oppstart, og i samarbeid med innbygger lages en 
rehabiliteringsplan med mål og tiltak basert på hva som er viktig for innbygger å mestre i hverdagen. 
 
Det gjøres evaluering av rehabiliteringsplan underveis, samt ved avslutning av tjenesten. 
Utarbeidelse av individuell plan og oppnevning av koordinator vil være aktuelt for enkelte mottakere 
av tjenesten. 
 
Tjenesten blir innvilget for en tidsavgrenset periode. 
 
Målgruppe: 
Innbyggere over 18 år som har et faglig vurdert rehabiliteringspotensial etter funksjonsfall. 
 
Tildelingskriterier: 

• Mottakere av tjenesten må være i behov av tverrfaglig, spesialisert og planmessig 
oppfølging etter sykdom, skade eller funksjonsfall. 

 
Pris for tjenesten: 
Tjenesten er vederlagsfri. 
 
Bruker kan forvente: 

• At målene for rehabiliteringen og tiltakene som iverksettes styres ut fra hva som er 
viktig for innbyggeren og dennes hverdag. 

• At innbygger ved faglig vurdert behov vil få bistand til søknad og tilpasning av 
relevante hjelpemidler. 

• At innbygger ved faglig vurdert behov vil bli henvist videre til andre tilbud etter endt 
tjeneste 
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Tjenesten forventer: 

• At innbygger ved tildelt tjeneste deltar aktivt i hele rehabiliteringsprosessen 

• At innbygger samarbeider om planen for rehabilitering og tar ansvar for egentrening 
der dette igangsettes. 

• At innbygger melder fra til kommunen i løpet av 1 uke dersom det ikke foreligger 
ønske om å ta imot tilbudet, evt. ved ønske om å avslutte tilbudet innen fastsatt 
tidsperiode. 

  
Støttekontakt for barn og unge 
 
Beskrivelse: 
Støttekontaktordningen skal bidra til at den enkelte får en mer aktiv og meningsfylt fritid, og 
mulighet for sosiale deltakelse utenfor hjemmet.  
Ordinært vedtak om støttekontakt i Holmestrand kommune er 12 timer per måned. Etter individuell 
vurdering som tilsier et særskilt behov, kan timeantallet endres. 
Støttekontakttjenesten kan gis som individuell støttekontakt eller deltakelse i gruppe. 
 
Målgruppe: 
Barn som har behov for personbistand for å kunne delta på kultur og fritidsaktiviteter og ha mulighet 
for sosial deltakelse sammen med andre, samt nettverksbygging. 
 
Tildelingskriterier: 

• Behov for støttekontakt vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå.  

• Forhold i husstanden medfører at barnet og foresatte har behov for bistand til sosial 
deltakelse og aktiviteter utenfor hjemmet. 

• Det er samtidig vurdert at barnet kan nyttiggjøre seg av støttekontaktordningen, og at det 
ikke er hensiktsmessig med et annet aktivitetstilbud.  

• Det gis unntaksvis støttekontakttimer til barn under 10 år, da det forventes at denne 
aldersgruppen sjelden har et selvstendig kultur- og fritidsliv uavhengig av foresatte. 

• De innvilgende timene i vedtaket om støttekontakt må benyttes innenfor hver måned.  

• Det er ikke anledning til å samle opp timer fra måned til måned. 
 
Pris for tjenesten: 
Det beregnes ikke egenandel for tjenesten. Foresatte skal ikke belastes for utgifter som 
støttekontakten har, men egne utgifter må dekkes. 
 
Bruker kan forvente:  

• At støttekontakten får nødvendig opplæring/ veiledning ved behov. 

• At foresatte blir orientert uten unødig opphold dersom kommunen ikke kan yte tjenesten. 

• At foresatte og brukeren gis anledning til å påvirke valg av støttekontakt. 

• At støttekontakten overholder avtaler og gir beskjed ved sykdom eller lignende. 
 
Tjenesten forventer:  

• Bruker forstår og aksepterer at kommunen har behov for å rekruttere en støttekontakt som 
er tilpasset behov og at dette kan ta litt tid. 

• At det respekteres at støttekontakten skal benyttes til kultur- og fritidsaktiviteter, og ikke til 
praktiske gjøremål som handling og husarbeid. 

• At nødvendig utstyr og eventuelle medisiner besørges ved turer.  

• at utgifter som ikke dekkes av oppdragsavtalen besørges.  

• At foresatte gir støttekontakten beskjed senest dagen før dersom bruker ikke kan motta 
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tjenesten til avtalt tid. 

• At foresatte gir kommunen beskjed dersom støttekontaktordningen ikke fungerer 
tilfredsstillende. 

 
Lovhjemmel: 
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a. 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr 6, bokstav b, jf. § 3-1. 
 
 
Støttekontakt for voksne 
 
Beskrivelse: 
Støttekontaktordningen skal bidra til at den enkelte får en mer aktiv og meningsfylt fritid, og 
mulighet for sosiale deltakelse utenfor hjemmet.  
Deltakelse på egnet dag-/aktivitetssenter kan tilbys som et alternativ til støttekontakt, dersom sosialt 
samvær med andre er begrunnelsen for behovet. Tilbud fra frivillige organisasjoner og andre 
lavterskeltilbud er også aktuelle som alternativ. Tilbudet kan gis både individuelt og som et 
gruppetilbud.  
 
Målgruppe: 
Personer som har behov for personbistand for å kunne delta på kultur- og fritidsaktiviteter, grunnet 
fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse. 
 
Tildelingskriterier: 

• Behov for støttekontakt vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå 

• Søker har manglende evne til å oppsøke sosiale arenaer på egenhånd, samt nyttiggjøre seg 
av disse. Det er samtidig vurdert at søker kan nyttiggjøre deg av støttekontaktordningen, og 
at det ikke er hensiktsmessig med et annet aktivitetstilbud.  

• Mulighet for tilbud gjennom frivillige organisasjoner og andre lavterskel dag-/aktivitetstilbud 
skal være vurdert før støttekontakt innvilges.   

• De innvilgende timene i vedtaket om støttekontakt må benyttes innenfor hver måned.  

• Det er ikke anledning til å samle opp timer fra måned til måned. 
 
Pris for tjenesten: 
Det beregnes ikke egenandel for tjenesten. Du skal ikke belastes for utgifter som støttekontakten 
har, men egne utgifter må dekkes. 
 
Bruker kan forvente: 

• At det gis beskjed dersom kommunen av ulike grunner ikke er i stand til å yte tjenesten, 
eksempelvis at det tar tid å finne en aktuell støttekontakt tilpasset brukerens behov. 

• At støttekontakten overholder avtaler og gir beskjed ved sykdom eller lignende. 

• Vedtak om støttekontakt i Holmestrand kommune omfatter vanligvis inntil 12 timer per 
måned. Etter individuell vurdering som tilsier et særskilt behov, kan timeantallet endres. 

 
Tjenesten forventer: 

• At bruker bidrar ved kartlegging av sitt nettverk, for å undersøke om det finnes ressurser og 
muligheter blant eksempelvis lokale tilbud og likemannsgrupper, samt frivilligheten. 

• At bruker respekterer at støttekontakten skal benyttes til kultur- og fritidsaktiviteter, og ikke 
til praktiske gjøremål som handling og husarbeid. 

• Bruker skal sørge for nødvendig utstyr og eventuelt medisiner.  

• Bruker skal selv betale utgifter som ikke dekkes av oppdragsavtalen.  
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• At bruker gir støttekontakten beskjed senest dagen før dersom tjenesten ikke kan mottas til 
avtalt tid. 

• At bruker gir kommunen beskjed dersom støttekontaktordningen ikke fungerer 
tilfredsstillende. 

 
Lovhjemmel: 
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr 6, bokstav b, jf. § 3-1. 
 
 
Trygghetspakke 
 
Beskrivelse: 
Innbyggere skal bo trygt og selvstendig i eget hjem så lenge som mulig. Trygghetspakken kan bidra til 
dette ved at man raskt får kontakt med helsepersonell ved akutt behov for helsehjelp.  
Grunnpakken inneholder trygghetsalarm, røykvarsler og nøkkelboks.  Trygghetsalarmen kan være 
stasjonær eller mobil, og det er mulig å tilknytte ulike sensorer med aktiv eller passiv varsling, 
eksempelvis dørsensor og fallalarm. Trygghetspakken tilpasses individuelle behov. 
Trygghetspakken utplasseres/demonteres og vedlikeholdes av leverandør som også gir opplæring 
ved montering. 
 
Alarmen er koblet opp mot alarmsentral. Sentralen er døgnbemannet med helsepersonell som avgjør 
behovet for hjelp. Hjemmesykepleien tilkalles og rykker ut ved behov. Trygghetssentralen varsler 113 
om det vurderes hensiktsmessig. Trygghetssentralen har personopplysninger som navn, adresse, 
nødvendige medisinske og personlige opplysninger om tjenestemottaker/bruker. 
 
Målgruppe: 
Personer med et særlig hjelpebehov, midlertidig eller varig, på grunn av kronisk og/eller ustabil 
sykdom/lidelse eller sterk bevegelseshemming. 
 
Tildelingskriterier: 

• Søker må forstå hvordan alarmen skal brukes. 

• Søker har kronisk og/eller ustabil sykdom. 

• Søker har risiko for fall på grunn av sykdom/skade eller funksjonsnedsettelse. 

• Søker har sykdom hvor behov for øyeblikkelig hjelp kan oppstå. 

• Ved misbruk eller om du ikke lenger har evne til å forstå bruk av alarmen vil tjenesten bli 
avsluttet. 

 
Pris for tjenesten: 
Det betales fastsatt pris for tjenesten. Satsene vedtas av kommunestyret. 
 
Bruker kan forvente: 

• Hjemmesykepleiens ansatte gir tilbakemelding så raskt som mulig ved anrop. Det må 
påregnes en responstid avhengig av bosted og vurdering av behov for helsehjelp. 

 
TJenesten forventer:  

• At tjenestemottaker setter seg inn i hvordan trygghetspakken fungerer og skal brukes. 

• At tjenestemottaker respekterer at trygghetsalarmen kun skal benyttes ved behov for 
helsehjelp. Mobil trygghetsalarm skal kun benyttes ved akutte behov for helsehjelp.  
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Boligtildeling  

 

Beskrivelse:  
Innbyggere som har utfordringer med å komme inn på boligmarkedet på grunn av økonomi, helse 
eller andre forhold kan søke om å få leie en kommunal bolig.  
 
Kommunal utleiebolig er ikke en lovpålagt tjeneste.  
 
Kommunal bolig er ikke ment som en varig ordning, og det oppfordres til å forsøke å skaffe seg bolig 
privat. Leieavtalene er tidsbestemt, vanligvis tre år. Unntak er bemannede omsorgsboliger der 
leieavtale gjelder inntil omsorgsbehovet endres.  
 
Målgruppe:  
Kommunen skal bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo. Kommunal utleiebolig kan tildeles 
innbyggere som bor eller oppholder seg i Holmestrand kommune, har problemer med å skaffe egen 
bolig, og som for øvrig fyller tildelingskriteriene.  
 
Søkere som har omfattende bistand fra hjelpeapparatet kan tildeles bolig så fremt boligen har 
betydning for søkers helse- og omsorgstjenestetilbud.  
 
Tildelingskriterier:  

• søker må være folkeregistrert og bosatt i Holmestrand kommune de siste 12 mnd.  

• søker må være over 18 år og ha lovlig opphold i Norge.  

• muligheter for hjelpetiltak og utbedring/tilpasning av egen bolig skal være utprøvd som 
alternativ til flytting  

• søker må være uten egnet bolig, eller flytting til ny bolig må kunne føre til vesentlig bedring 
av livskvalitet.  

• søker må kunne tilpasse seg de ordensregler som gjelder for boligene  

• leietiden er normalt begrenset til 3 år.  

• søkers økonomi er av en slik karakter at det vil være umulig å kunne skaffe seg annen egnet 
eid eller leid bolig i det ordinære boligmarkedet.  

• Søker kan ikke ha uoppgjort gjeld til Holmestrand kommune som følge av tidligere 
leieforhold.  

 
Pris for tjenesten:  
Månedlig husleie fremkommer av husleiekontrakten. Noen leieforhold har strøm inkl. i husleien, 
andre har eget abonnement.  
 
Noen av de tilrettelagte boligene krever at man inngår avtale om servicepakke.  
 
Forventninger til leietaker:  
Det forventes at du bidrar til godt samarbeid og har åpen dialog i søkeprosessen.  
 
At du samtykker til at tjenesten samarbeider med aktuelle kommunale tjenester, fastlege og/ eller 
spesialisthelsetjenesten.  
 
At du varsler kommunen dersom du skaffer deg egnet bolig selv i søkeprosessen.  
Oppfyller dine forpliktelser i henhold til husleiekontrakten.  
At du tegner innboforsikring.  
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At du ved undertegning av husleiekontrakten forplikter deg til å inngå avtale med banken om 
betaling av husleie ved avtalegiro. 
 
Annet: 
Tildeling skjer på grunnlag av søkerens behov. Vedtak om innvilgelse eller avslag meddeles skriftlig 
med begrunnelse om henvisning til gjeldende retningslinjer. 
Når ektepar eller samboere tildeles tilrettelagt bolig gjøres dette på bakgrunn av søkers behov. Ved 
dødsfall har gjenlevende ektefelle ikke automatisk rett til videre leieavtale. 
 
Ventelistevedtak: Det kan bli gitt ventelistevedtak. Dette gjelder søkere som fyller kriteriene for å leie 
en kommunal bolig, men kommunen har ikke egnet bolig å tilby.  
Ventelistevedtak gjelder i utgangspunktet i 6 mnd. Det er ingen garanti at en får tilbud om en 
kommunal utleiebolig i denne perioden. 
 
Leieavtalen bortfaller uten oppsigelse ved tilbud om annen passende bolig, eller andre 
omstendigheter. 
 
Husdyr er ikke tillatt uten etter særskilt skriftlig søknad, og avtale med kommunen. 
 
Lovhjemmel 

• Helse- og omsorgstjenester § 3-7, Boliger til vanskeligstilte. 

• Lov om husleieavtaler (husleieloven) 
 
Vedtak om tildeling av kommunal utleiebolig er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 
Klagerett. Klagefrist 3 uker. Klage på avslag kan sendes kommunens klageutvalg. 
 
 
 
 
 
 

Korttidsutlån hjelpemidler 
 
Beskrivelse: 
Kommunen skal ha et lokalt lager med hjelpemidler til utlån for innbyggere som trenger hjelpemidler 
for en kortere periode. 
 
Hjelpemidlene lånes ut ved et kortvarig funksjonsfall eller i påvente av et varig hjelpemiddel fra NAV 
Hjelpemiddelsentral. 
 
Hjelpemidlene fra kommunens lager kan lånes for en periode på 3 måneder og kan forlenges inntil 2 
år. Kommunen har et begrenset utvalg av hjelpemidler. 
 
Alle korttidshjelpemidler skal hentes eller returneres til Hjelpemiddellageret av 
innbygger/pårørende. Dette er hjelpemidler som kan transporteres i en personbil. Ved utlån eller 
henting av større hjelpemidler bistår kommunen med transport. 
 
Innbyggeren må selv kjøpe hjelpemidler som krykker, støttehåndtak, gripetang og 
forhøyningsklosser. 
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Har innbyggeren behov for korttidsutlån av hjelpemidler tar vedkommende kontakt med 
Hjelpemiddellageret pr. telefon for å avtale. Kontaktinformasjon og åpningstider er tilgjengelig på 
kommunens nettside. 
 
Det lokale hjelpemiddellageret er i tillegg en mellomstasjon for formidling av hjelpemidler som er 
søkt hos NAV Hjelpemiddelsentral til innbyggere som trenger dette, uavhengig av varighet.  
 
Service og reparasjoner er en del av hjelpemiddellagerets oppgaver på samme måte som tilpasninger 
og enkle monteringer.  
 
Målgruppe:  
Innbyggere som har hatt et brått fall i funksjon som følge av sykdom eller skade, og/eller som venter 
på et hjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral. 
 
 
Tildelingskriterier:  

• Kortvarig funksjonsfall 
• Påvente av et hjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentral Pris for tjenesten: 

Tilbudet er vederlagsfritt  
 
Innbygger kan forvente:  

• At hjelpemidlene er rengjorte og i god stand  
 
Tjenesten forventer:  

• At innbygger i hovedsak henter og leverer hjelpemiddelet  
• At hjelpemiddelet blir behandlet på en forsvarlig måte 
• At hjelpemiddelet returneres så snart behovet opphører 
• At returnert hjelpemiddel leveres med navn 

 
 
Tjenesten er hjemlet i forskrift om habilitering og rehabilitering og omtalt i veilederen 
 

Servicepakke 
 
Beskrivelse: 
Følgende boliger har obligatorisk servicepakke: 
Serviceboliger Sande bo- og behandlingssenter (såkalte inneboliger), avdeling C Hof bo- og 
behandlingssenter, Rovebakken og 3-tallet. 
 
Ved tildeling av bolig tildeles også servicepakke, det er ikke opp til den enkelte å velge bort 
dette. 
Servicepakke består av følgende: 

• Fire måltider pr dag i egen boenhet. 
• Renhold av leilighet hver 14. dag. Tømming av søppel ved behov. Behov for 

renhold ut over dette må søkes om. 
• Bruk av virksomhetens håndklær og sengetøy, samt vask og stell av privattøy 

samt sengeskift. Sengeskift gjøres 1 gang pr. uke. 
• Toalettpapir og tørkepapir. 

 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-ogkoordinator/habilitering-og-rehabilitering-i-kommunene/kommunens-ansvar-for-hjelpemidler-ogergonomiske-tiltak
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-ogkoordinator/habilitering-og-rehabilitering-i-kommunene/kommunens-ansvar-for-hjelpemidler-ogergonomiske-tiltak
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Målgruppe: 
Brukere som tildeles kommunal tilrettelagt eller bemannet bolig. 
 
Tildelingskriterier: 
Søkere som tildeles denne type bolig har kjent helsesvikt eller nedsatt funksjonsevne. De er i 
behov av bistand til å ivareta dagliglivets gjøremål, som ikke kan ivaretas i ordinær 
tilrettelagt bolig. 
 
Pris for tjenesten: 
kr. 3800,- som årlig indeksreguleres. 
 
Forventninger til leietaker: 

• At bruker og brukers pårørende bidrar til godt samarbeid om planleggingen 
og gjennomføringen av tjenestetilbudet. 

 
Annet: 
Behov utover skissert servicepakke må søkes om og vil bli individuelt vurdert. 
 
Lovhjemmel: 

• Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a 
• Pasient og brukerrettighetsloven § 2-1 a 

 
 
 
 

Syns- og hørselskontakt 
 
Beskrivelse: 
Syns- og hørselskontakten skal være bindeleddet mellom innbyggerne og NAV Hjelpemiddelsentral, 
og kan gi råd og veiledning om tekniske hjelpemidler til syn- og hørselshemmede. 
 
Tjenesten kartlegger behov, gir bistand til å søke om hjelpemidler og tilbyr oppfølging. 
 
Syn – og hørselskontakter er en frivillig ordning for kommunen. 
 
Målgruppe: 

• Personer som er innvilget høreapparat fra folketrygden 
• Personer som har konstatert et hørselstap hos legen og som ikke bruker 

høreapparat 
• Personer som er svaksynt eller synshemmet 
• Personer som har andre alvorlige synsdefekter som reduserer synsfeltet. 

 
Tildelingskriterier: 
Årsaken til nedsatt syn må diagnostiseres av øyelege og optiker. 
 
Pris for tjenesten: 
Tilbudet er vederlagsfritt 
 
Innbygger kan forvente: 
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• Hjelp til søknad 
• Veiledning i bruk og montering av hjelpemiddelet 

 
Tjenesten forventer: 

• At hjelpemiddelet blir behandlet på en forsvarlig måte 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


