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1. Innledning 
 

Dette dokumentet er ment å være en presisering av hvordan enhetene for helse- og omsorgstjenester i 

Alvdal kommune tilbyr sine tjenester til befolkningen. Dokumentet skal bidra til å skape en forståelse 

for vurderingsmomentene som ligger til grunn ved tildeling av tjenester. Tjenestenivået til Alvdal 
kommune sine innbyggere er basert på myndighetskrav, nasjonale føringer, politiske prioriteringer, 

faglige vurderinger, verdier og målsettinger. 

 

1.1 Målsetting 
 
Alvdal kommune skal gi tjenester som imøtekommer / dekker bistandsbehovet den enkelte innbygger 
har.  

 

Mål for tildeling av tjenester er: 
 Å tildele rett hjelp til rett tid på rett sted. Dette er viktig for å bygge opp om brukernes 

mestringsevne til å møte dagliglivets utfordringer i og utenfor hjemmet. 

 Å sikre at alle søkere får en tverrfaglig, rettferdig og lik vurdering av alle typer helse- og 

omsorgstjenester. 

 

1.2 Lovgrunnlag 
 
Det fattes enkeltvedtak for lovpålagte tjenester. 
Følgende lovverk danner rammen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene: 

 

1.2.1 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester  
 
§ 1-1 Lovens formål: 

https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/§1-1 

§ 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester: 

https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/§3-1 

§ 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester: 

https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/§3-2 

§ 4-1 Forsvarlighet: 

https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/§4-1 

 

1.2.2 Andre viktige lovverk, forskrifter og retningslinjer er: 
 

 Pasient- og brukerrettighetsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63 

 Helsepersonelloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64 

 IPLOS - registeret: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-17-204 
 Forvaltningsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10 

 Psykisk helsevernloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62 

 Pasientjournalloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-42 
 Saksbehandlingsveileder: 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1149/Veileder-for-

saksbehandling-IS-2442.pdf 

https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/§1-1
https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/§3-1
https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/§3-2
https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/§4-1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-17-204
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-42
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1149/Veileder-for-saksbehandling-IS-2442.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1149/Veileder-for-saksbehandling-IS-2442.pdf


5 

 

2 Bakgrunn for tildeling av tjenester 
 

2.1 Førende prinsipp 
 
To førende prinsipper er lagt for framtidige helse- og omsorgstjenester i Alvdal kommune. Det ene er 

mestringsprinsippet, som tar utgangspunkt i at folk ønsker å ha ansvar for å mestre eget liv og helse. 

Det andre er LEON-prinsippet (laveste effektive omsorgsnivå). Det betyr i praksis bl.a. at: 
 folk skal få bo hjemme så lenge det er forsvarlig.  

 folk skal etter en individuell vurdering av sine behov få et korrekt og individuelt tilpasset 

tilbud på rett nivå.  

Kort oppsummert innebærer dette 
 økt fokus på hva som er viktig for den enkelte  

 økt fokus og satsing på aktiv omsorg og forebyggende arbeid, inkl. frivillig arbeid.  

 styrking av hjelpetiltak på de laveste trinnene i omsorgs-trappa.      

 økt fokus på pasientens/brukerens egenmestring og medvirkning.  
 

2.2 Omsorgstrappa 
 
De førende prinsippene kan synliggjøres gjennom omsorgstrappa. Den illustrerer de ulike 

tjenestenivåene ut fra det hjelpebehov den enkelte bruker har, med fokus på brukerens egne ressurser. 
Dette prinsippet kalles også for BEON – prinsippet, Beste Effektive Omsorgs Nivå. 
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2.3 IPLOS (Individbasert pleie og omsorgsstatistikk) 
 
IPLOS er et nasjonalt register med opplysninger som beskriver behovet for ressurser og bistand- hos 
de- som søker eller mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. Opplysningene er anonymisert. 

Formålet er å gi grunnlag for forskning, kvalitetssikring, planlegging og styring av helse- og 

omsorgstjenesten.  

 
IPLOS – opplysninger skal ikke anvendes ved barnevernstjenester, helsestasjons- 

/skolehelsetjenester, PP- tjenesten, legetjenester, psykologtjenester utenfor hjemmet, 

økonomisk veiledning/bistand, fysikalsk behandling utenfor hjemmet uten vedtak/avgjørelse fattet av 
kommunen, eller ved tilpasning av hjelpemidler uten videre tjenester. 

Opplysningene anvendes heller ikke ved åpne kommunale tilbud, der personer gjøres oppmerksom på 

tilbudet og kan komme og gå uten avtaler og / eller det ikke fattes vedtak om tjenesten. 

 
IPLOS - veileder: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/iplos-veileder-for-personell-i-kommunale-

helse-og-omsorgstjenester. 

 
Informasjonsbrosjyre:https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/informasjon-om-iplos-registeret. 

 

3. Hvordan tildeles tjenester 
 
Helse- og omsorgstjenestene er i dag organisert i fire enheter. 

 Solsida omsorgsheim m/kjøkken og vaskeri  
 Hjemmebasert omsorg (HBO) 

 Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) 

 Helse (lege, helsestasjon, rus og psykiatri, fysioterapeut og ergoterapeut) 

 
Hver enhet har en enhetsleder med delegert myndighet til å fatte vedtak om tjenester innenfor sin 

enhet etter vurderinger av saksbehandlere, tiltaksteam eller koordinerende team.  

 
All tjenesteyting skal ha fokus på livskvalitet, og bidra til størst mulig grad av egenmestring. Ved 

livets sluttfase skal all tjenesteyting bidra til at den enkelte får en verdig død.  

 
For å sikre at tjenestetilbudet tildeles på beste effektive omsorgsnivå (BEON), skal tjenester på lavere 

nivå i omsorgstrappa være vurdert og/eller utprøvd før det ytes tjenester på høyere nivå. 

 

Målsetting for saksbehandling:  
 Alvdal kommune skal ha fornøyde søkere av tjenester som får innvilget riktige tjenester på 

riktig nivå etter effektiv og kvalitativt god saksbehandling. 

 

3.1 Tiltaksteam 
 
Tiltaksteamet er tverrfaglig sammensatt, og felles for HBO, TFF og institusjonstjenesten. Det avholdes 
to møter pr. mnd. Teamet består av enhetslederne for Solsida omsorgsheim, HBO og TFF, og/ i tillegg 

til ergoterapeut og fysioterapeut. Tilsynslege ved institusjonen eller fastlege og avdelingsledere deltar 

ved relevante saker.  
 

Fagpersonene som innhenter de nødvendige opplysningene i hver enkelt sak, foretar en så grundig 

datainnsamling som mulig for at tiltaksteamet kan behandle søknaden.  

Søknader om tjenester behandles av tiltaksteam, og er grunnlag for vedtak som fattes av enhetsleder 
med vedtaksmyndighet.  

 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/iplos-veileder-for-personell-i-kommunale-helse-og-omsorgstjenester
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/iplos-veileder-for-personell-i-kommunale-helse-og-omsorgstjenester
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/informasjon-om-iplos-registeret
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Saksgang: 

1. Ny søknad sendes Solsida omsorgsheim.  

 Sendes til aktuell enhet til registrering 
 Scannes inn i journalen på enheten, settes på aktuell saksliste og arkiveres i pasientjournal 

2. Forvaltning 

 Saksutrederen får beskjed om søknad og avtaler tid for vurderingsbesøk eller –samtale med 
søkeren/pårørende 

 Saksbehandleren sender ut foreløpig svar hvis en må forvente lengre behandlingstid enn 3 

uker 

3. Vurdering 
 Saksutreder innhenter fakta i saken og foretar en IPLOS-kartlegging. 

4. Saksutredning 

 Saksutreder utarbeider et forslag til innstilling i saken til tiltaksmøtet 
 Det gjøres en tverrfaglig vurdering på tiltaksmøtet 

5. Vedtak fattes 

 Enhetsleder fatter vedtak på bakgrunn av vurderingen(e) fra tiltaksmøtet og saksutreder 
6. Vedtaket sendes ut pr. post til søker 

7. Vedtaket arkiveres i søkerens pasientjournal 

 

Søknad 
Søknader skal foreligge skriftlig. Kommunen vil om nødvendig hjelpe søkeren med å fylle ut søknad. 

Saksbehandlingen skal foregå i henhold til Forvaltningsloven og avtaleverk. 

 

Samtykkekompetanse 

Det skal foreligge informert samtykke fra søker. Hvis søkeren selv ikke er i stand til å gi informert 

samtykke på grunn av sin helsetilstand, skal det innhentes samtykke fra pårørende eller verge.  

 

Hastesaker 

Dersom normal saksgang ikke kan følges, og tjenester/tiltak iverksettes før saken er vurdert og vedtak 

fattet, skal tiltaksteam/ enhetsleder ha melding om dette snarest. Deretter følges vanlig prosedyre for 
saksbehandling, og tiltaksteamet vurderer tiltaket og den aktuelle tjenestelederen skriver vedtak om 

tjenesten i ettertid. Det gis ikke vedtak for hasteoppdrag som varer mindre enn 14 dager. 

 

3.2 Koordinerende enhet 
 
Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til de som har behov for sosial, psykososial 

og/eller medisinsk habilitering og rehabilitering. 

 
Koordinerende enhet har overordnet ansvar for arbeidet med individuelle planer og ansvar for 

oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. 

 

Overordnet ansvar for individuell plan: 
Koordinerende enhet skal motta meldinger om behov for personlig koordinator og individuell plan. 

Enheten skal også sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeidet med individuell 

plan. 
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4. Hjemmebaserte tjenester 
 

4.1 Trygghetsalarm  
 
Alarm kan brukes av beboere i eget hjem, i bemannede omsorgsboliger og på lavterskelavdelingen.  
 

Formål: 

Tjenesten er en ordning hvor personer kan komme i kontakt med personalet i en akuttsituasjon der de 
ikke kan benytte telefon. Trygghetsalarmen skal medvirke til trygghet, og er et bidrag til å kunne bo i 

egen bolig lengst mulig. 

 

Vurderingsmomenter: 

 Søker må selv ønske alarm og forstå bruken av den. 

 Enslige prioriteres, men for søkere i en familiesituasjon skal familiens totalsituasjon 

vektlegges.  
 Det skal vurderes om søkerens helsetilstand og funksjonsnivå tilsier at det kan oppstå 

situasjoner hvor faglig bistand fra helsepersonell eller øyeblikkelig hjelp er nødvendig. 

 
Tilleggsopplysninger: 

Det tas egenandel for tjenesten. Egenandel vedtas av kommunestyret årlig. 

 

4.2 Støttekontakt 
 
Formål: 

Tjenesten skal medvirke til å øke brukerens livskvalitet gjennom sosial kontakt og samvær med andre. 

 

Vurderingsmomenter: 
 Har søker behov for bistand til sosial kontakt/trening på grunnlag av fysisk/psykisk 

funksjonsnedsettelse, sosiale utfordringer eller rusmisbruk 

 Har søker behov for bistand for å ivareta interesser og ferdigheter for økt fysisk og psykisk 
livskvalitet. 

 Støttekontakt kan tilbys som: 

- Individuell støttekontakt 
- Deltagelse i en aktivitetsgruppe 

- Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon. 

 

4.3 Dagtilbud/dagsenter  
 

Formål:  

Tjenesten skal bidra til å forebygge økt hjelpebehov og gjøre det mulig for den enkelte å bo lengst 

mulig i eget hjem. Dagtilbudet er en viktig arena for aktivisering, trivsel, mestring og deltaking. 
 

Tjenesten skal bidra til at eldre og/eller personer med demens har en betydningsfull hverdag i et 

fellesskap der trivsel, mestring og deltakelse står i fokus.  
 

Vurderingsmomenter: 

 Kan søker benytte seg av andre aktivitetstilbud i lokalsamfunnet?  
 Er dagtilbudet et viktig tiltak for at søkeren skal kunne bo lengst mulig hjemme?  

 Søkere til dagsenter for personer med demens må ha en diagnose på kognitiv svikt for tildeling 

av plass. 

 

Tilleggsopplysninger: 

Det tilbys organisert transport til og fra hjemmet.  
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Brukeren må betale egenandel for tjenesten. Egenandel vedtas av kommunestyret årlig. 

 

4.4 Alvdal Aktivitetssenter 
 

Formål: 

Dag- og aktivitetstilbud ytes til personer som på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse har behov 

for tilrettelagte aktiviteter.  
Tjenesten skal bidra til et meningsfylt og stimulerende aktivitets- og utviklingstilbud for brukerne. 

 

 

Vurderingsmomenter: 

 Tjenesten kan gis til utviklingshemmede, multifunksjonshemmede og mennesker med ulike 

utfordringer som bor i kommunen og har behov for sosial støtte og aktivisering gjennom et 
aktivitetstilbud på dagtid.  

 

Tilleggsopplysninger: 

Tjenesten gis ikke til personer som allerede mottar tjenester fra skole eller andre sysselsettingstiltak? 
av skole- eller sysselsettingstilbud.   

 

 

4.5 Ambulerende vaktmester 
 

Formål: 

Tjenesten skal bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne bo lengst mulig hjemme. 
 

 

Vurderingsmomenter: 
Ambulerende vaktmester kan etter vurdering foreta følgende arbeidsoppgaver: 

 Henting eller transport av hjelpemidler, og montering av disse. 

 Utføre småreparasjoner i hjemmet. For eksempel skiftning av lyspærer eller pakninger. 

 Brøyte snø slik at veg er framkommelig. 
 Bære inn ved. 

 

Tilleggsopplysninger: 
Tjenester knyttet til hjelpemidler er gratis, men utover dette fastsetter kommunestyret satser for 

egenbetaling hvert år. 

 

 

4.6 Matombringing 
 

Formål: 
Tjenesten skal bidra til at personer som har utfordringer i forhold til ernæring har muligheter for å få 

tilkjørt varm og næringsrik mat. 

 

 

Vurderingsmomenter: 

 Har brukeren behov for hjelp til ernæring pga. funksjonsnedsettelse? 

 

Tilleggsopplysninger: 

Kjøkkenet på Solsida omsorgsheim tilbyr varm middag tilkjørt til hjemmeboende alle dager i uken 

unntatt lørdager. Lørdagsmiddagen kjøres ut kald på fredag. 

Middagen kjøres hjem til brukerne av personer som jobber på frivillig basis, eller av hjemmebasert 
omsorg. 
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4.7 Praktisk bistand  
 

Formål: 

Tjenesten skal bidra til at den enkelte skal ha mulighet til å bo lengst mulig i egen bolig. 

Tiltaket skal bidra til egenmestring i dagliglivet. 

 

 

Vurderingsmomenter: 

 Søker må ha behov for bistand til å ivareta dagliglivets gjøremål på grunn av sykdom, 
funksjonsnedsettelse, utviklingshemming eller andre årsaker.  

 Tilbudet vurderes individuelt i forhold til søkerens egen mestringsevne, og skal ta sikte på å 

ivareta eller utvikle brukerens mestringsevne for å bli mer selvstendig. 
 Når søker bor sammen med andre husstandsmedlemmer, gjøres en helhetsvurdering av 

husstandens situasjon. 

 

Egenandel: 
Det må betales egenandel for praktisk bistand, men ikke for personrettet bistand (også kalt personlig 

stell). Egenandelen for personer med inntekt under 2G er etter forskrift. Egenandelen for 

inntektsgrupper over 2 G fastsettes av kommunestyret årlig. 
 

 

4.8 Praktisk bistand og opplæring 
 
Formål: 
Formålet med tjenesten er å gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet. Dette kan være 

opplæring/veiledning i husarbeid og matstell, personlig hygiene, påkledning og ernæring. 
 

 

Vurderingsmomenter: 
 Brukerens behov for opplæring for å få økt mestring av dagliglivets gjøremål som personlig 

hygiene, toalettbesøk, av- og påkledning, tilbereding av måltider, innkjøp av klær, følge til 

lege, tannlege osv. 
 Brukerens behov for oppfølging for å unngå negativ utvikling. Dette kan være selvskading, 

isolering eller atferd som er til irritasjon, til sjenanse eller som oppleves krenkende. 

 

 

Egenandel: 

Kommunen har anledning til å kreve en egenandel for praktisk bistand og opplæring, men dette 

praktiseres ikke pr. i dag. Det er ikke anledning til å kreve egenandel for personrettet bistand (også kalt 
personlig stell). 

 

 

4.9 Helsetjenester i hjemmet 
 

Formål: 

Formålet med tjenesten er å gi helsehjelp i eget hjem på grunn av akutt eller kronisk sykdom. 
Tjenesteyter skal ikke overta funksjoner som tjenestemottaker selv kan utføre, men bidra til å 

opprettholde og forbedre tjenestemottakers funksjonsnivå slik at vedkommende kan bo lengst mulig 

hjemme. 

 

Vurderingsmomenter: 

 Det skal vurderes om brukeren behøver helsehjelp som må foregå i hjemmet. Eksempel: hvis 

pasienten på egen hånd kan komme seg til legekontor for blodprøver og sårstell, innvilges ikke 
denne tjenesten til det. 
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 Det skal vurderes om sviktende evne til egenomsorg gjør at vedkommende ikke er i stand til å 

ivareta egen helse, men som med bistand likevel vil ha god livskvalitet i eget hjem. 

 Det skal vurderes om søker er avhengig av hjelp av medisinsk og helsemessig karakter til:  
- personlig stell og hygiene.  

- bevegelse og mobilitet.  

- opprettholdelse av ernærings- og væskebalanse.  
- eliminasjon.  

- nødvendig aktivitet, søvn og hvile.  

- respirasjon, sirkulasjon og varmeregulering.  

- medisinering/behandling 
 

Tilleggsopplysninger: 

Helsetjenester i hjemmet skal i utgangspunktet ikke ytes for følge til lege eller sykehus.  

 

4.10 Avlastningstiltak utenfor institusjon – lavterskelavdelingen 
 

Formål: 
Avlastningsopphold på lavterskelavdelingen kan innvilges for en tidsbegrenset periode for å avlaste 

pårørende for særlig tyngende omsorgsarbeid (Definisjon på særlig tyngende arbeid: punkt 4.11). 

 

Vurderingsmomenter: 
 Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende. 

 Den omsorgstrengende må være helt avhengig av hjelp fra omsorgsyter for å kunne bo 

hjemme.  
 Omsorgsbyrden vil bli vurdert i forhold til andre offentlige tilbud den omsorgstrengende har. 

 Det må vurderes om omsorgsbehovet er slik at den omsorgstrengende ikke kan være alene 

hele eller deler av døgnet.  
 Det må vurderes om omsorgsarbeidet er av en slik fysisk eller psykisk karakter at det medfører 

betydelig større behov for hjelp enn det som pårørende kan klare. 

 

Tilleggsopplysninger: 
Det kreves ikke egenandel for denne tjenesten.  

 

4.11 Avlastning for funksjonshemmede eller utviklingshemmede barn og unge  
 

Formål: 

Avlastning kan innvilges bruker for å avlaste pårørende for særlig tyngende omsorgsarbeid.  

 

Vurderingsmomenter 

 Omsorgsarbeidet må bli vurdert som særlig tyngende. 

 Den omsorgstrengende må være helt avhengig av hjelp fra omsorgsyter for å kunne bo 
hjemme.  

 I vurderingen av omsorgsbyrden vil belastningen sees i forhold til andre offentlige tilbud den 

omsorgstrengende har, for eksempel skole, barnehage, støttekontakt m.m.  

 Er omsorgsbehovet slik at den omsorgstrengende ikke kan være alene hele eller deler av 
døgnet?  

 Omsorgsarbeidet medfører betydelig større behov for hjelp enn det som normalt forventes hos 

andre barn/unge på samme alder. Dette gjelder både fysisk og psykisk belastning. 
 

Særlig tyngende omsorgsarbeid defineres blant annet som:  

  

 Søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeidet.  
 Omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig.  

 Omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen.  
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 Omsorgsarbeidet har vart, eller forventes å vare, i lang tid.  

 Omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid. 

 

Tilleggsopplysninger: 

Tjenesten har en leilighet som benyttes til avlastning. 

Avlastning tildeles ikke på tider hvor bruker har tilgang på andre offentlige tjenester som barnehage, 
skole og SFO. I skolenes sommerferie kan det søkes om inntil 3 ukers avlastning. 

Avlastningsleiligheten er i utgangspunktet stengt på helligdager.  

Det kreves ikke egenandel for denne tjenesten. 

 

4.12 Andre avlastningstiltak  
 

Formål: 
Dagsentertilbudet kan defineres som avlastningstiltak hvis tjenesten innvilges for å avlaste 

pårørende for særlig tyngende omsorgsarbeid (definisjon på særlig tyngende arbeid: punkt 

4.11). I enkelte tilfeller kan avlastning også innvilges i hjemmet, hvis funksjonsevnen eller 

situasjon tilsier at det er den beste/eneste måten å innvilge avlastning på. 

 

Vurderingsmomenter: 

 Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende. 

 Den omsorgstrengende må være helt avhengig av hjelp fra omsorgsyter for å 

kunne bo hjemme.  

 I vurderingen av omsorgsbyrden vil belastningen sees i forhold til andre offentlige 

tilbud den omsorgstrengende har. 

 Omsorgsbehovet må bli vurdert som at den omsorgstrengende ikke kan være alene 

hele eller deler av døgnet. 
 Omsorgsarbeidet medfører betydelig større belastning enn det som normalt skal foreligge. 

Dette gjelder både fysisk og psykisk belastning. 

 Det må vurderes hvilket avlastningstiltak som er mest hensiktsmessig for søkeren. 

 

Tilleggsopplysninger: Avlastningstiltakene er gratis. Avlastning innvilges i utgangspunktet 

ikke på kvelder, på helger og i høytidene.  

 

4.13 Korttidsopphold utenfor institusjon/avdeling lavterskel 
 

Formål: 

Formålet med oppholdet er å skape trygghet for pasienter og pårørende i en situasjon der det 

er behov for økt omsorgsnivå. Hensikten med et opphold på lavterskelavdelingen kan være å 

gi søkeren tettere oppfølging i en periode.  Dette kan være på grunn av søkerens helsetilstand, 

eller som en forlengelse av et sykehusopphold før hjemreise.  

 

Vurderingsmomenter: 

 Søker må ha behov for helsetjenester på et nivå som ikke kan opprettholdes i hjemmet. 

 Søker må ha et funksjonsnivå som tilsier at det ikke er behov for institusjonsplass. 

 

Tilleggsopplysninger: Det kreves egenandel etter gjeldende forskrift. 
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4.14 Rehabilitering utenfor institusjon/avdeling lavterskel  
 

Formål: 

Tjenestens formål er opptrening/ rehabilitering etter en funksjonsnedsettelse.  

 

Vurderingsmomenter: 

 Søker må ha en funksjonsnedsettelse som gjør hverdagen vanskelig å mestre uten 

tilrettelegging og/eller oppfølging. Funksjonsnedsettelsen må være så stor at 

rehabiliteringen ikke kan foregå hjemme. 

 Det må finnes et rehabiliteringspotensiale som innebærer at søker forventes å kunne 

respondere på den trening/stimuli som tjenesten inneholder.  

 

Tilleggsopplysninger: 

Det er hjemmetjenestens personale som betjener denne avdelingen. 

Med rehabilitering menes tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler. I 

en slik prosess vil flere aktører og profesjoner samarbeide om å gi assistanse, veiledning og 

trening til brukerens egeninnsats. Målet er å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, 

selvstendighet og sosial og samfunnsmessig deltakelse. Det utformes et klart hovedmål og 

delmål for rehabiliteringen i samarbeid med brukeren. Egenandel for opphold på avdelingen 

kreves etter gjeldende forskrift. 

 

 

4.15 Rehabilitering i hjemmet 
 

Formål: 

Tjenestens formål er at tjenestemottakeren får mulighet til å trene seg opp til sitt tidligere 

funksjonsnivå i vante omgivelser.  

 

Vurderingsmomenter: 

 Søkeren må ha en funksjonsnedsettelse som gjør hverdagen vanskelig å mestre uten 

tilrettelegging og/eller oppfølging. 

 Det må finnes et rehabiliteringspotensiale som innebærer at søkeren forventes å kunne 

respondere på den trening/stimuli som tjenesten inneholder. 

 Søkeren har en funksjonssvikt som antas å kreve kartlegging og innsats fra mer enn en 

yrkesgruppe. 

 Søkeren har en funksjonssvikt som påvirker også andre deler av brukerens dagligliv. 

 Rehabilitering kan skje hjemme på grunn av situasjon og omsorgsnivå. 

 

Tilleggsopplysninger: 

Når rehabilitering skjer i hjemmet, skjer det ofte også boligtilpasninger parallelt i samarbeid 

med ambulerende vaktmester og ergoterapeut.  

 

 

4.16 Rehabiliteringsteam 
 

Formål:  

Teamet skal bidra til at den enkelte får hjelp til rehabilitering etter skade eller sykdom. 

Teamet skal kartlegge behovet og funksjonsnivået med gjeldende kartleggingsverktøy, og 

sammen med den enkelte og evt. pårørende lage en plan for gjennomføring hvis det vurderes 

at det foreligger et behov for rehabilitering/intensiv trening. 
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Vurderingsmomenter: 

 Oppfølging av teamet forutsetter en funksjonsnedsettelse som gjør hverdagen 

vanskelig å mestre uten tilrettelegging og/eller oppfølging. 

 Det må finnes et rehabiliteringspotensiale som innebærer at søker forventes å kunne 

respondere på den trening/stimuli som tjenesten inneholder. 

 Funksjonssvikten er av en slik karakter at det kreves kartlegging og innsats fra mer 

enn en yrkesgruppe. 

 

Tilleggsopplysninger: 

Teamet kobles inn når det er behov for rehabilitering i hjemmet eller på avdeling lavterskel. 

Kontaktperson fra teamet gjennomfører oppstartsmøter, evalueringsmøter og 

avslutningsmøter sammen med den enkelte, og vurderer sammen med teamet når opplegget 

skal avsluttes. Oppfølging fra teamet er gratis. 

 

 

4.17 Fysioterapi 
 

Formål: 

Fysioterapi er i utgangspunktet en lovpålagt tjeneste som alle pasienter har rett på. Det er i 

dag ikke nødvendig med henvisning fra lege for å motta fysioterapi. 

Kommunefysioterapeut og fysioterapeuter med driftsavtale skal ut fra ovenstående 

samarbeide om et fysioterapitilbud som dekker befolkningens behov, i tråd med kommunens 

prioriteringer.  

Det kreves egenandel for tjenester hos kommunefysioterapeut. 

 

Vurderingsmomenter: 

Kommunefysioterapeuten må forholde seg til en prioriteringsliste: 

1. Akutt/alvorlig – Oppstart innen 3 uker fra henvisning/forespørsel er mottatt. 

    Her er rask intervensjon nødvendig og av betydning for effekt av tiltak. 

 Barn 0-12 mnd. 

 Akutt oppstått problemstilling med plutselig tap av funksjon (for eksempel brudd,     

                  operasjoner eller ferske hjerneslag.) 

 

2. Gradvis funksjonstap – Oppstart innen 3 måneder fra henvisning/forespørsel er     

mottatt. Tidlig intervensjon vil ha betydning for effekt av tiltak. 

 Barn 0-18 år som ikke kommer under første prioritet. 

 Gradvis funksjonsfall med potensiale for å beholde/gjenvinne funksjon og  

         selvstendighet i hverdagen. 

 

2. Vedlikehold – Oppstart innen 6 måneder fra henvisning/forespørsel er mottatt. 

            Intervensjon vil være hensiktsmessig, men kan vente. 

 Vedlikehold/opprettholdelse av funksjonsnivå 

 Forebyggende arbeid 
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4.18 Hukommelsesteam 
 

Formål: 

Målet er at teamet kan komme tidlig inn i bildet hos den enkelte når det er mistanke om 

kognitiv svikt. Fastlege, pårørende og hjemmebasert omsorg kan ta kontakt når det er 

mistanke om kognitiv svikt. Teamet kartlegger kognitiv funksjon med gjeldende 

kartleggingsverktøy og har ansvar for oppfølging etter sine rutiner.  

  

Vurderingsmomenter: 

 Er det mistanke om kognitiv svikt? 

 Har søkeren behov for oppfølging av teamet? 

 Ønsker søkeren/pårørende oppfølging av teamet? 

 

Tilleggsopplysninger: Oppfølging fra teamet er gratis. 

 

 

4.19 Psykisk helsevern (Rus- og psykiatritjenesten) 
 

Formål: 

Tjenesten skal være et lavterskeltilbud til mennesker i krise, med psykiske lidelser og/eller 

rusavhengighet. 

 

Vurderingsmomenter:  

 Brukermedvirkning og klare, tidsavgrensede mål er en forutsetning. 

 En eller flere av momentene nedenfor bør være oppfylt for å kunne motta tjenesten 

med bakgrunn i utfordringer relatert til psykiatri og eller rus.  

o Redusert evne til å ivareta sin psykiske helse og sosiale utfordringer. 

o Redusert bo-evne.  

o Redusert evne til nødvendig aktivitet, søvn og hvile.  

o Redusert selvfølelse og identitetsfølelse.  

o Evne og vilje til å medvirke og bidra med egeninnsats i behandlingsperioden.  

o Evne og vilje til å medvirke i motivasjonsarbeid mot egen rus og/ eller annen 

avhengighet  

 

Tilleggsopplysninger: 

Tjenesten tilbys i tjenesteutøvernes lokaler, i hjemmet eller på andre aktuelle arenaer.  

Tjenesten samarbeider tett med det øvrige hjelpeapparatet.  

Individuelle vurderinger av den enkeltes aktuelle situasjon og behov for bistand gjøres etter 

vurderingssamtale.  

 

4.20 Omsorgsbolig med bemanning 
Formål:  

Omsorgsboliger med bemanning er tiltenkt personer som har behov for mer tilstedeværelse, 

helsehjelp og praktisk bistand enn det hjemmebaserte tjenester kan tilby i hjemmet. Med den 

hjelpen søkeren får i omsorgsboligen skal han eller hun kunne leve et selvstendig og 

meningsfullt liv til tross for sin funksjonsnedsettelse. 
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Vurderingsmomenter: 

 Har søkeren somatisk helsesvikt og/eller demensdiagnose som gir behov for 

omfattende medisinsk behandling og pleie, og som medfører et behov for tilsyn og 

tilgang på fagpersonell gjennom store deler av døgnet? 

 Har søkeren behov for hjelp/veiledning i hverdagen og dermed redusert bo-evne? 

 Det må avklares at søkeren ikke har behov for langtidsopphold på institusjon. 

 

Tilleggsopplysninger: 

Omsorgsboligene er ikke bemannet til enhver tid, men hjelp kan tilkalles ved hjelp av en 

trygghetsalarm. Det kan søkes om bostøtte fra Husbanken. Mer informasjon om dette får du 

ved å henvende deg til NAV Alvdal, telefon 55 55 33 33, som også hjelper deg med 

søknadsskjema. 

 

4.21 Individuell plan og koordinator 
 

Formål: 

Formålet med individuell plan og koordinator er å: 

 sikre at pasient og bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset 

tjenestetilbud 

 sikre pasient og brukers medvirkning og innflytelse 

 styrke samhandlingen mellom tjenesteyter, pasient / bruker og eventuelt pårørende 

 styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer 

 

Hovedmålet med individuell plan er å tilrettelegge for at bruker skal være i stand til å leve et 

så selvstendig liv som mulig. Ved hjelp av koordinerte tjenester skal bruker oppleve 

deltakelse og likestilling i samfunnet gjennom best mulig utnyttelse av egen funksjons- og 

mestringsevne. 

 

Pasient og bruker med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett 

til å få utarbeidet individuell plan, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5.  

 

Vedkommende har rett til å delta i arbeidet med sin individuelle plan, og det skal legges til 

rette for dette. Pårørende skal trekkes inn i arbeidet i den utstrekning pasienten / brukeren og 

pårørende ønsker det. 

 

Den individuelle planen gir ikke pasienten / brukeren større rett til helse- og omsorgstjenester 

enn det som følger av det øvrige regelverket. 

 

Individuell plan er et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker og 

tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Initiativet til å få laget en individuell 

plan kan komme fra brukeren selv eller pårørende, men hovedansvaret for å utarbeide 

individuelle planer ligger til tjenesteapparatet i kommunen.  

 

Koordinator er en tjenesteyter som skal sikre nødvendig oppfølging og samordning av 

tjenestetilbudet samt framdrift i arbeidet med individuell plan. Koordinator oppnevnes i 

forbindelse med individuell plan, men en koordinator skal også tilbys selv om brukeren takker 

nei til individuell plan. Formålet med koordinator er det samme som for individuell plan. 

 

Søknad om individuell plan og koordinator sendes til koordinerende enhet i kommunen.  
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4.22 Omsorgsstønad  
 
Formål: 

Formålet med omsorgsstønad er å bidra til best mulig omsorg og gjøre det mulig for private 

omsorgsytere å stå for arbeidet.  

 

Tjenesten kan være aktuell for de som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Kommunen har 

plikt til å ha en slik tjeneste, men omsorgsstønad er ikke et rettskrav.  

 

Tildeling av omsorgsstønad skal bygge på faglige og helhetlige vurderinger, og være i 

samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Omsorgsstønad tar ikke sikte på å gi de som har 

særlig tyngende omsorgsarbeid full lønn for de timene de arbeider. 
 

Rundskriv: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/i-4298-omsorgslonn/id585868/ 
 

Vurderingsmomenter: 

 Søker må oppholde seg i kommunen. 

 Søker kan være omsorgsyter eller den hjelpetrengende selv, men det er den som yter 

hjelp som kan tildeles omsorgsstønad. 

 Det er en forutsetning at søknaden gjelder omsorgsarbeid som ellers ville høre inn 

under helse- og/eller sosialtjenesten i kommunen.  

 Omsorgsmottaker skal ha søkt NAV om hjelpestønad.  

 Det skal foreligge et tidsestimat fra søker med døgn og ukeplan. 

 Omsorgsarbeidet som ytes skal være definert som særlig tyngende.  

 

Følgende skal vurderes: 

 Omfang av tjenesteyting angitt i timer pr. uke. 

 Grad av fysisk/psykisk belastende omsorgsarbeid sett i forhold til normalsituasjon. 

 Graden av nattarbeid – avbrudd i søvn. 

 Hvordan omsorgsarbeidet er fordelt over tid, skjer det i perioder eller hele tiden? 

 Om omsorgsarbeidet har vart over lang tid, eller er forventet å vare. 

 Om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid. 

 Om søker har omsorg for mer enn 1 person. 

 Om søker har omsorgsplikt. Som hovedregel har kun foreldre omsorgsplikt for 

mindreårige barn. Det vil kun være aktuelt med omsorgsstønad dersom omsorgen klart 

overstiger vanlig omsorg for barn på samme alder. 

 Om omsorgsyter har hovedansvaret for omsorgen. 

 Inntektstap er ikke vilkår for tildeling av omsorgsstønad. God betalingsevne skal 

heller ikke brukes som årsak til avslag. 

 Om tjenesten skal være et supplement eller en erstatning for ordinære 

hjemmetjenester/andre kommunale tjenester. 

 Om omsorgen fra omsorgsyter er det beste for den som trenger hjelp. 

 
 
 
 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/i-4298-omsorgslonn/id585868/
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Tilleggsopplysninger: 

 Omsorgsstønad er ikke en ytelse den enkelte har krav på etter loven og omfanget av 

ytelsen bestemmes ut i fra den omsorgstrengende sitt behov (og kommunens økonomi).  

 Omsorgsstønad gir ikke rett til pensjonspoeng, feriepenger og sykepenger, men regnes 

som inntekt etter skattelovgivningen. 

 Omsorgsstønad opphører umiddelbart og uten forutgående oppsigelse når den 

omsorgstrengende sitt behov forsvinner eller omsorgsyter ikke lenger oppholder seg i 

kommunen. 

 Tjenesten omsorgsstønad evalueres årlig eller ved endringer av behov.  

 

4.23 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 
 

Kommunen har plikt til å ha et tilbud om BPA.  

BPA er en alternativ måte å organisere kommunale helse- og omsorgstjenester på. Om 

tjenester skal organiseres som BPA avgjøres av kommunen etter en faglig vurdering. 

Brukerstyringen er et virkemiddel i BPA som legger til rette for større fleksibilitet og en 

selvstendig tilværelse.  

 

Formål: 

Formålet med BPA er å bidra til at personer med omfattende bistandsbehov får et aktivt og 

mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonsnedsettelse.  

 

Vurderingsmomenter: 

 Det er en forutsetning at søkers grad av funksjonssvikt og bistandsbehov er av en slik 

art at det er mer hensiktsmessig å organisere tjenesten som BPA enn mer tradisjonelle 

tjenester (sammensatte og omfattende behov). 

 Søker må oppfylle kriterier for tildeling av andre tjenester som for eksempel 

Helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand for å få innvilget BPA. 

 Omfanget av tjenesten skal tilsvare hva kommunen måtte ha tildelt av tjenester 

gjennom de ordinære omsorgstjenestene. 

 Behovet skal være vurdert til 32 timer/uke, og behovet skal være vurdert til å være av 

lengre varighet. I enkelte tilfeller kan det være vurdert til minimum 25 timer/uke. 

 Det skal foreligge eventuelle helseopplysninger som tilsier at søker er helt avhengig av 

praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. 

 Tjenesten tildeles for den tid søkeren er i skole og arbeid kun dersom ikke annen 

assistanse kan tilbys.  

 

Tilleggsopplysninger: 

Kommunen har det overordnede forvaltningsansvaret for BPA-tjenesten, uavhengig av 

hvordan denne er organisert og hvem som ivaretar arbeidsgiveransvaret.  

Tjenester som krever medisinskfaglig kompetanse, skal normalt ikke inngå i tildelingen av 

BPA, men kan gis i tillegg. 

 

Brukeren skal i utgangspunktet ha rollen som arbeidsleder, og har selv ansvar for organisering 

og innhold av tjenesten i forhold til sine behov.  

 

Vedtaket beskriver antall timer pr uke/år. 

 

I de tilfellene der brukeren ikke er i stand til å ivareta rollen som arbeidsleder, kan det gjøres 

unntak og likevel innvilges BPA. En forutsetning er at brukeren har en person som er i stand 
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til, og sier seg villig til, å inneha arbeidslederrollen vederlagsfritt. Tilbudet må vurderes som 

faglig forsvarlig 

5. Institusjonstjenester 
 

5.1 Langtidsopphold i institusjon 
 
Formål: 

Langtidsopphold i institusjon på Solsida omsorgsheim er et tilbud om helhetlig helse- og 

omsorgstjeneste til personer med omfattende funksjonssvikt, der pleie- og omsorgsbehovet 

ikke kan dekkes av hjemmetjenester. 

Vurderingsmomenter: 

 

 Det må foreligge en helsesvikt og/eller demensdiagnose som gir behov for omfattende 

medisinsk behandling og pleie, og som medfører et behov for tilsyn og tilgang på 

fagpersonell gjennom hele døgnet. 

 Langtidsopphold tildeles etter egne retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret.  

 

Tilleggsopplysninger: 

Tjenesten gis ved pleieavdelingen eller demensavdelingen. 

Endring i sykdomsbildet kan medføre endrede behov for oppfølging, og flytting til annen 

avdeling kan bli nødvendig. 

Transportutgifter til private besøk må pasienten selv betale.  

Egenbetaling kreves etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. 

 

 

5.2 Korttidsopphold i institusjon 
 
Formål: 

Tjenesten kan tildeles personer som i en avgrenset periode har behov for heldøgns omsorg og 

pleie. Brukeren har da behov for betydelig medisinsk og sykepleiefaglig oppfølging, og 

behovet kan ikke dekkes med hjemmetjenester, hverken i hjemmet eller på 

lavterskelavdelingen. 

 

Aktuelle problemstillinger kan være; opptrening og oppfølging etter innleggelser i 

spesialisthelsetjenesten, utredning av medisinske problemstillinger eller palliativ behandling i 

livets sluttfase. 

 

Tilleggsopplysninger:  

Tjenesten gis i den avdelingen som har kapasitet, eller som innehar evt. spesiell kompetanse 

der dette er vektlagt i den faglige vurderingen av søknaden. 

Egenbetaling kreves etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. 
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5.3 Avlastning i institusjon 
 
Formål. 
Avlastningstiltak i institusjon kan være et aktuelt tiltak for en begrenset periode, der 

omsorgsarbeidet er vurdert til å være særlig tyngende.  

 

 

Vurderingsmomenter 

 Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende.  

 Den omsorgstrengende må være helt avhengig av hjelp fra omsorgsyter for å kunne bo 

hjemme.  

 I vurderingen av omsorgsbehovet må dette sees i forhold til andre offentlige tilbud den 

omsorgstrengende har, for eksempel helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand, 

støttekontakt mm. 

 Avlastningstiltak i institusjon kan tildeles der andre kommunale tjenester, som for 

eksempel hjemmetjenesten enten i hjemmet eller på lavterskelavdelingen, ikke gir 

tilstrekkelig avlastning for omsorgsyter. 

 Omsorgsbehovet må være slik at den omsorgstrengende ikke kan være alene hele eller 

deler av døgnet, og slik at hjemmebasert omsorg ikke klarer å dekke behovet 

tilstrekkelig.  

 Omsorgsbehovet må medføre større behov for hjelp enn det man kan forvente at 

omsorgsyteren kan klare å gi. Behovet kan være av fysisk, psykisk eller sosial karakter 

 

 

Tilleggsopplysninger: 

Tjenesten gis i den avdelingen som har kapasitet, eller som innehar evt. spesiell kompetanse 

der dette er vektlagt i den faglige vurderingen av søknaden. 

Tjenesten er ikke ment å avhjelpe uforutsette hendelser som medfører akutt behov for 

korttidsplass. Er det behov for mer enn femti prosent av tiden som avlastning, må 

langtidsplass vurderes. 

Det kreves ikke egenandel for denne tjenesten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


