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Generelt om vilkår for tildeling av tjenester
Utgangspunktet for å tildele lovregulerte tjenester er de vilkår som loven selv angir.
Søkere som oppfyller lovens vilkår har krav på/rett på hjelp, og kommunen har en tilsvarende
plikt til å yte hjelp. Dette hindrer ikke at kommunen etter en konkret, individuell vurdering
kan og bør yte hjelp også i tilfeller hvor kommunen ikke har plikt til å yte hjelp, f.eks. ut fra et
forebyggende perspektiv. Helse- og omsorgslovgivningen forutsetter at forvaltningen både
skal avgjøre den enkelte søknad etter en konkret individuell vurdering og at det skal utøves
nødvendig skjønn.
I denne sammenheng har kommunen på noen områder gitt retningslinjer for utøvelsen av
skjønnet, og disse retningslinjene er de ansatte pliktige til å følge. Det er imidlertid en
forutsetning at disse kommunale retningslinjene ikke er i strid med lovbestemmelsene.
Et eksempel på dette er at politikerne i flere sammenhenger har understreket behovet for å
dreie hjelpen mot de mest hjelpetrengende. Bakgrunnen er økt pleie- og omsorgsbehov i
befolkningen samtidig som kommunens økonomi er strammere. Målet er at kommunen skal
disponere sine ressurser på en slik måte at den evner å dekke de behov befolkningen har rett
på å få dekket i medhold av lov.
Ved bruk av vilkårene må prinsippet om brukermedvirkning og Leon-prinsippet (lavest
effektive omsorgsnivå) ivaretas når behov og tjenester vurderes. Det er også viktig med
samhandling både i og i mellom de tjenestesteder som yter tjenestene og i mellom
tjenesteytere og pårørende for å finne gode løsninger og bruke de totale ressurser. I tillegg må
oppgaver prioriteres spesielt ut fra alvorlighetsgrad i tilstanden og etter et behovshierarki i en
ressursknapp hverdag.
Ved vurdering av om en søker fyller vilkårene for å ha rett på hjelp skal vurderingen bygge på
lovtekst, veiledning fra departement, fylkeslege, fylkesmann og kommunens egne
retningslinjer.
I de tilfeller hvor kommunen har plikt til å yte hjelp, skal denne plikten oppfylles. Søknad om
hjelp kan ikke avslås av økonomiske grunner. Når det etter kartlegging av behov er fastslått at
søker fyller vilkårene for å ha krav på hjelp, må kommunen i samarbeid med søker finne frem
til hvilken form og i hvilket omfang hjelpen skal ytes. Hjelpetilbudet skal være forsvarlig i
forhold til hjelpebehovet.
Selv om søker ikke fyller vilkårene i loven, og derved ikke har rett på hjelp, kan kommunen
etter en konkret, individuell vurdering likevel kunne yte hjelp f.eks. som et forebyggende
tiltak. I slike tilfeller kan kommunen avslå søknaden av økonomiske grunner, forutsatt at
avslaget ikke er åpenbart urimelig.
Søknad fra personer bosatt i andre kommuner må vurderes i forhold til rundskriv I-43/99:
Ansvar for å yte pleie- og omsorgstjenester til sterkt pleietrengende ved flytting mellom
kommuner.

Omsorgstrappene
For å kunne gi tjenester på lavest effektive omsorgsnivå er det utarbeidet omsorgstrapper for å
synliggjøre disse nivåene.

Generell omsorgstrapp

Omsorgstrapp psykisk helse

Omsorgstrapp demens
IPLOS beregnet på punkt 11-15 som omhandler kommunikasjon, hukommelse, beslutninger i
dagliglivet, sosial deltakelse og å styre egen adferd.

Tildeling av tjenester skjer på grunnlag av søkers hjelpebehov i samarbeid med søker. Dersom
søker ønsker det eller har manglende samtykkekompetanse, skal det også samarbeides med
søkers pårørende/verge/ hjelpeverge. For å finne gode løsninger og for å sikre en
hensiktsmessig bruk av ressurser, er det viktig med samhandling mellom alle som yter
tjenester.

Boligtildeling
Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine
interesser på boligmarkedet. Boligtildeling i Ringerike kommune foregår på NAV og i
Bestillerenheten. Bestillerenheten tildeler fortrinnsvis boliger til helse- og omsorgsformål til
personer som trenger det på grunn av alder eller funksjonshemning, og NAV tildeler
fortrinnsvis boliger til personer som trenger det av andre årsaker. Bestillerenheten og NAV
har kontinuerlig samarbeid om tildeling.
Ringerike kommune skal i løpet av 2013 gjennomgå boligsosial handlingsplan, og praksis for
boligtildeling både hos NAV og i Bestillerenheten kan bli endret som en følge av dette
arbeidet. Man vil også i løpet av denne prosessen vurdere om noen av boligkompleksene skal
avsettes til spesielle brukergrupper.
Kriterier for tildeling av boliger i dette dokumentet gjelder boliger som blir tildelt av
Bestillerenheten, og omhandler boliger i følgende kategorier:
1. Bolig i bofellesskap for demente
2. Bolig med fast tilknyttet personell
3. Bolig uten fast tilknyttet personell
Kategori 1, Bolig i bofellesskap for demente:
Adresse

Sted

Antall boenheter

Hov Alle 56

Hov gård, del av 3. etasje

6

Hvelven 85

Hvelven

12

Hvalsbruveien 21

Hallingby

8

Kategori 2, Bolig med fast tilknyttet personell:
Adresse

Sted

Antall boenheter

Hov Alle 56

Hov gård, unntatt del av 3. etasje

24

Hønefoss bru 1E

Fossetorget

26

Krokenveien 17

Haldenjordet

52

Furusletta 1

Nes i Ådal

7

Roaveien 1

Sokna

6

Færdenveien 27, 31, 33

Haug

13

Harald Hårfagres vei 15

Hov

2

Hov Allè 21

Hov

2-4 (gjenoppbygges)

Hov Allè 22

Hov

4

Hvelven 87

Hvelven

1

Hvelven 89

Hvelevn

6

Krokenveien 19 C

Haldenjordet

Lundveien 2

3
4

Sagatunveien 74,76, 78, 80

Sagatun

8

Sagaveien 18, 20, 27

Haldenjordet

7

Trulserudveien 8

Haldenjordet

3

Slettåkerveien 12
Krokenveien 17

9
Haldenjordet

52

Kategori 3, Bolig uten fast tilknyttet personell:
Adresse

Sted

Antall boenheter

Hvalsbruveien 19

Hallingby

8

Hvalsbruveien 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Hallingby

8

Sagveien 42, 44

Sokna

10

Strømsoddveien 35

«Soknaheimen»

23

Ve terrasse 13, 15, 27, 33, 39, 49 og
Heradsbygdveien 8

Heradsbygda

Dølerudveien 17, 19

Hallingby

10

Einerveien 5, 7

Nes i Ådal

8

Elvegata 25, 27, 29, 31

Vesterntangen

7

Krokenveien 19

Haldenjordet

57

Solumveien 1a, b og c samt 3a, b, c, d, e

Nakkerud

8

7

Kriterier og vilkår for tildeling av tjenester
Tildeling av praktisk bistand i form av hjemmehjelp
Navn på
tjenesten

Praktisk bistand i form av hjemmehjelp

Lovgrunnlag

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

Formål

Tjenesten skal bidra til at søker kan bo i eget hjem lengst mulig




Kriterier









Dokumentasjon

Merknader



Søker må ha krav på hjelp etter Pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 a
Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad
Har behov for hjelp til rengjøring. Hjelpen skal gå til støvtørring,
støvsuging, vask av gulv i de rom som er i daglig bruk og vask av bad/wc
Har behov for hjelp til å skrive handleliste og innkjøp av
mat/husholdningsartikler
Har behov for hjelp til stell og vask av tøy
Har behov for hjelp til sengeskift med intervall samtidig med rengjøring
Har behov for hjelp til oppvask, ta inn post, ta ut søppel
Har behov for hjelp til å ta inn ved og tenne i ovnen, fylle parafin
Har behov for hjelp til snømåking i den grad det dreier seg om å fjerne snø
foran inngangsdør slik at bruker ikke unødig isoleres og slik at
hjemmetjenesten kommer inn
Har behov for hjelp til vask av vinduer, som vil gå på bekostning av annen
vask

IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den
omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig
 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig
instans skal i hovedsak foreligge
Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver
enkelt søknad blir vurdert individuelt.

Tildeling av praktisk bistand opplæring
Navn på tjenesten Praktisk bistand/ opplæring
Lovgrunnlag
Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf § 3-2 1.ledd nr 5 og 6 bokstav b
Formål

Kriterier


















Dokumentasjon




Merknader

Søker må være i en etablerings- eller opptreningsfase
Søker må delta aktivt i de aktuelle gjøremålene
Søker må ha et mål om å bli mest mulig selvhjulpen
Søker må ha krav på hjelp etter Pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 a
Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad
Har behov for opplæring/bistand for å organisere dagliglivets gjøremål
Har behov for opplæring/bistand til å ivareta personlig hygiene
Har behov for opplæring/bistand for å ivareta et variert og sunt kosthold
Har behov for opplæring/bistand i praktisk husholdningsarbeid/ planlegging
og innkjøp
Har behov for opplæring/bistand i økonomi og økonomiplanlegging
Har behov for opplæring i sosiale ferdigheter
Har behov for metodisk opplæring i oppbygging av kommunikasjon
Har behov for metodiske tiltak for å redusere problematferd (bl.a.
selvdestruktiv/ utagerende adferd)
Har behov for metodisk oppfølging slik at innlærte ferdigheter opprettholdes
Har behov for at fritidsaktiviteter tilrettelegges og bistand til å gjennomføre
disse
Har behov for metodiske tiltak i sansetrening/refleks og sanseutvikling

IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den
omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig
Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig
instans skal i hovedsak foreligge

Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt
søknad blir vurdert individuelt.
Tildeling av tjenester skal være i forhold til behov. Det er i denne sammenhengen
viktig å ta hensyn til at behov endres med alder. Behovet for opplæring vil
opphøre ved et tidspunkt.
En endring med opphør av opplæringsvedtak skal varsles før tjenesten gis som
praktisk bistand med egenandel.
Søkers mestringsevne og utvikling skal evalueres etter nærmere fastsatt tidsplan.
Førstegangs vedtak skal ikke gis for mer enn 6 måneder.

Tildeling av praktisk bistand organisert som BPA
Navn på
tjenesten

Tildeling av praktisk bistand organisert som Brukerstyrt Personlig Assistent
(BPA)

Lovgrunnlag

Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf § 3-2 1.ledd nr 6 bokstav b, jf §
3-8
BPA skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig,
og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Formål

Kriterier

Dokumentasjon

Merknader

I følgende kriterier er det fastslått formelle retningslinjer for tildeling av
BPA. BPA er en måte å organisere praktisk og personlig hjelp for personer
med funksjonsnedsettelse som har behov for bistand i dagliglivet, både i og
utenfor hjemmet.
 Søker må ha krav på hjelp etter Pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1
a
 Søker skal være identisk med den hjelpetrengende, eller dennes verge,
hjelpeverge eller fullmektig
 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad
 Søker må ha evne til å planlegge egen hverdag
 Søker må ha evne og vilje til å være arbeidsleder og delta på kurs i regi
av RO
 Den som ikke kan ivareta styringen av egen BPA-ordning kan få
oppnevnt en assisterende arbeidsleder
 IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den
omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig
 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig
instans skal i hovedsak foreligge
Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver
enkelt søknad blir vurdert individuelt.
BPA kan kombineres med hjemmesykepleie ved særskilte medisinske
behov.
Utmåling av tjenesten beregnes ut fra samlet antall timer brukeren har
behov for hjemmesykepleie, praktisk bistand, og støttekontakt.
I de tilfeller hvor det også blir innvilget hjelp til rengjøring og annet
husarbeid, kan kommunen beregne vederlag for praktisk bistand.
Vederlagets størrelse avhenger av husstandens samlede nettoinntekt fra
siste års ligning.

Tildeling av hjemmesykepleie
Navn på
tjenesten
Lovgrunnlag

Hjemmesykepleie

Formål

Sikre at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen mottar
nødvendige helsetjenester
 Søker må ha krav på hjelp etter Pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1
a
 Søker må ha en akutt eller kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse
som medfører behov for helse- og omsorgstjenester
 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad
 Søker har behov for psykiatrisk oppfølgning
 Søker har behov for observasjon av sykdomsutvikling
 IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den
omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig
 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig
instans skal i hovedsak foreligge
Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver
enkelt søknad blir vurdert individuelt.

Kriterier

Dokumentasjon

Merknader

Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf § 3-2 1.ledd nr 6 bokstav a

Eksempler på vurderinger:
1)Sårbehandling;
Fastlegen har det medisinske ansvaret for sårbehandling. Det forventes at
bruker får utført sårbehandling hos egen lege dersom bruker kan komme
seg dit. Det gjøres en skjønnsmessig vurdering i forhold til hyppighet for
sårskift og hensiktsmessighet. Det gjøres korte vedtak.
2)Injeksjoner/ blodprøver;
Skal tas hos egen lege dersom bruker kan komme seg til lege.
3)Dosere medisiner;
Bruk av multidose i størst mulig grad.

Tildeling av omsorgslønn
Navn på
tjenesten

Omsorgslønn

Lovgrunnlag

Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf § 3-6

Formål

Omsorgslønn er en ordning som skal legge til rette for privat omsorgsarbeid
fra pårørende og andre der det blir regnet som det beste for den
omsorgstrengende
 Omsorgsyteren må ha krav på hjelp etter Pasient- og
brukerrettighetsloven § 2-8
 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad
fra omsorgsyter
 Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende
 Omsorgsbehovet må være av mer varig karakter
 Det skal være søkt/ innvilget hjelpestønad
 IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den
omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig
 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig
instans skal i hovedsak foreligge
Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver
enkelt søknad blir vurdert individuelt.

Kriterier

Dokumentasjon

Merknader

Når det skal vurderes om kommunen skal tilby/innvilge omsorgslønn, skal
det foretas en bred skjønnsmessig helhetsvurdering, der omsorgslønn blir
vurdert i sammenheng med andre helse og omsorgstjenester.
Utmålingen fastsettes blant annet gjennom utarbeidelse av døgnur og må ta
utgangspunkt i den faktiske merbelastning, utover det som anses som
normalt for alderen.
Ved vurdering av omsorgslønn for hjelpetrengende personer over 18 år, er
det en forutsetning at omsorgsyteren utfører omsorgsarbeid som ellers ville
høre inn under helse eller omsorgstjenesten i kommunen.
I de tilfellene der det er søkt om hjelpestønad, men søknaden ikke er
ferdigbehandlet, kan kommunen la det gå fram av vedtaket om
omsorgslønn at det kan bli endret dersom hjelpestønad blir innvilget.

Tildeling av støttekontakt
Navn på
tjenesten

Støttekontakt

Lovgrunnlag

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

Formål

Tjenesten er ment å hjelpe den enkelte til å få en meningsfylt fritid og
forebygge sosial isolasjon.
 Søker må ha krav på hjelp etter Pasient- og brukerrettighetslovens §
2-1 a

Kriterier




Dokumentasjon

Merknader

Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad
Søker må være avhengig av en ledsager for å nyttiggjøre seg av sosiale
aktiviteter



IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den
omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig
 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig
instans skal i hovedsak foreligge
Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver
enkelt søknad blir vurdert individuelt.
Støttekontakten er vanligvis en person uten helse- og/eller sosialfaglig
bakgrunn.

Tildeling av trygghetsalarm
Navn på
tjenesten

Trygghetsalarm

Lovgrunnlag

Trygghetsalarm er ikke en tjeneste som er hjemlet i helse- og
omsorgstjenesteloven, men kan kombineres med andre tjenester som er
omfattet av denne lov

Formål

Skal bidra til å skape trygghet og sikkerhet for hjemmeboende.




Kriterier

Dokumentasjon

Merknader

Søker må ha/disponere fasttelefon med analog linje
Søker må være i stand til å forstå bruken av alarmen
Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad



IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den
omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig
 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig
instans skal i hovedsak foreligge
Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver
enkelt søknad blir vurdert individuelt.
Når det innvilges trygghetsalarm blir det montert nøkkelboks.
Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt til
hjemmesykepleien. Kommunens personell kan rykke ut hele døgnet.

Tildeling av avlastningstiltak for omsorgsytere
Navn på
tjenesten
Lovgrunnlag

Avlastningstiltak for omsorgsytere

Formål

Avlastningstiltak er tilbud til personer og familier med særlig tyngende
omsorgsarbeid.

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf § 3-2 1.ledd nr 6 bokstav d

Avlastningstiltaket skal hindre overbelastning, gi omsorgsyter nødvendig fritid og
ferie og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.
Tjenestetilbudet skal være forsvarlig for personen som har omsorgsbehovet.

Kriterier

Dokumentasjon

Merknader



Omsorgsyteren må ha krav på hjelp etter Pasient- og
brukerrettighetslovens § 2-8
 Den omsorgstrengende må ha krav på hjelp
 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad
fra omsorgsyter
 Den omsorgstrengende må oppholde seg i Ringerike kommune
 Omsorgsarbeidet må være omfattende og særskilt tyngende fysisk
og/eller psykisk
 Omsorgsarbeidet må vurderes opp mot andre tjenester og tiltak som
kommunen kan iverksette. Dette for å dekke det behov for hjelp som
den omsorgstrengende har, og som samtidig vil redusere
omsorgsbyrden for omsorgsyter
 IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den
omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig
 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig
instans skal i hovedsak foreligge
Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver
enkelt søknad blir vurdert individuelt.
Avlastning kan gis ut fra ulike behov og organiseres på ulike måter.
Tjenesten kan gis individuelt eller i grupper og det kan skje i eget eller
avlasters hjem eller i institusjon.
Behovet vil variere ut fra den omsorgstrengendes alder og
funksjonsnedsettelse.

Tildeling av matombringing
Navn på
tjenesten

Matombringing i kombinasjon med hjemmetjenester

Lovgrunnlag

Matombringing er ikke en tjeneste som er hjemlet i helse- og
omsorgstjenesteloven, men kan kombineres med andre tjenester som er
omfattet av denne lov

Formål

Bidra til å sikre tilfredsstillende ernæring til hjemmeboende.


Kriterier



Dokumentasjon

Merknader

Søker må ha et fysisk eller psykisk helseproblem som gjør det vanskelig å
ivareta eget ernæringsbehov
Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad



IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den
omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig
 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig
instans skal i hovedsak foreligge
Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver
enkelt søknad blir vurdert individuelt.
Tjenesten er ikke behovsprøvd og alle som ønsker vil kunne benytte seg av
tilbudet.
Der Frivilligsentralen kjører ut middager, og omsorgstjenesten ikke er inne
i bildet fattes det ikke vedtak.

Tildeling av dagtiltak for funksjonshemmede
Navn på
tjenesten

Dagtiltak for funksjonshemmede på Ringerike arbeidssenter, Aurora og
Færdenmarka dagsenter

Lovgrunnlag

Av helse- og omsorgstjenestelovens § 3-3, 3. ledd fremgår det at helse- og
omsorgstjenesten i kommunen skal arbeide for at det blir satt i verk
velferds- og aktivitetstilbud for funksjonshemmede.

Formål

Kriterier

Dokumentasjon

Merknader

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, og den enkelte har derfor ikke et
individuelt rettskrav på et slikt tilbud.
Dagtiltak skal tilrettelegge for arbeid samt være et trivselstiltak, som er
individuelt tilpasset den enkeltes ferdigheter og interesser.
 Søkeren skal ha avsluttet skolegang
 Søkeren kan på grunn av sin funksjonshemning ikke arbeide i
ordinært arbeidsmarked eller ved andre bedrifter med spesiell
tilrettelegging
 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet
egensøknad
 IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den
omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig
 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig
instans skal i hovedsak foreligge
Utarbeidede retningslinjer er veiledende i all saksbehandling, men hver
enkelt søknad blir vurdert individuelt.
Dagtiltak tildeles 1-5 dager i uken.

Tildeling av langtidsopphold
Navn på
tjenesten
Lovgrunnlag

Langtidsopphold i institusjon

Formål

Pleie- og omsorgsbehovet er så omfattende at hjemmetjenester ikke dekker
behovet
 Søker må ha rett på helsehjelp etter Pasient- og brukerrettighetsloven§
2-1 a
 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad
 Det skal som hovedregel være gjennomført hjemmebesøk av
saksbehandler, eventuelt vurderingsbesøk på sykehus
 Søker har behov for døgnpleie
 Langtidsplass innvilges der alle andre tiltak er utprøvd.
 Unntaksvis kan søkers hjelpebehov tilsi at langtidsopphold tildeles
direkte
 IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den
omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig
 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig
instans skal i hovedsak foreligge
Utarbeidede kriterier er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt
søknad blir vurdert individuelt.

Kriterier

Dokumentasjon

Merknader

Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-1 jf § 3-2 1. ledd nr 6 bokstav c

Behovet for medisinsk behandling og sykepleie skal tilsi heldøgns omsorg i
institusjon.

Tildeling av tidsbegrenset opphold og rehabiliteringsopphold
Navn på
tjenesten
Lovgrunnlag
Formål

Kriterier

Tidsbegrenset opphold og rehabiliteringsopphold
Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-1 jf § 3-2 1. ledd nr 6 bokstav c og 1.
ledd nr 5
Tidsbegrenset opphold skal bidra til at pasient/bruker opprettholder
funksjoner slik at han/hun kan bo i eget hjem så lenge som mulig.
Tidsbegrenset opphold kan også gis for behandling og oppfølgning av
alvorlig syke og døende pasienter.





Søker må ha rett på helsehjelp etter Pasient- og brukerrettighetsloven§
2-1 a
Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad
Det må foreligge mål for oppholdet
Pasient/bruker har behov for:
1.
2.
3.
4.

Dokumentasjon

Merknader

etterbehandling etter sykehusopphold
observasjon og/eller vurdering av total situasjon
trening/opptrening
palliasjon/lindrende behandling



IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den
omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig
 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig
instans skal i hovedsak foreligge
Utarbeidede kriterier er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt
søknad blir vurdert individuelt.
Dersom pasient/bruker under oppholdet innlegges i sykehus eller annen
institusjon ut over 48 timer kan plassen opphøre og kunne tildeles andre.

Tildeling av dagopphold
Navn på
tjenesten
Lovgrunnlag

Dagopphold i institusjon

Formål

Tjenesten skal bidra til at søker kan bo i eget hjem lengst mulig. Videre kan
formålet være å opprettholde og/eller øke funksjonsnivå.
 Søker må ha krav på helsehjelp etter Pasient- og brukerrettighetsloven §
2-1 a
 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad
 Det må foreligge et mål for oppholdet
 Pasient/bruker har behov for:

Kriterier

Helse – og omsorgstjenesteloven § 3-1 jf§ 3-2 1.ledd nr 6 bokstav c

1. rehabilitering
2. observasjon og/eller vurdering av total situasjon
3. avlastning for pårørende

Dokumentasjon

Merknader



IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den
omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig
 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig
instans skal i hovedsak foreligge
Utarbeidede kriterier er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt
søknad blir vurdert individuelt.

Tildeling av bolig i bofellesskap for demente
Navn på
tjenesten

Bolig i bofellesskap for demente

Lovgrunnlag

Bolig er ikke en tjeneste som den enkelte har et rettskrav på hjemlet i helseog omsorgstjenesteloven, men kan kombineres med andre tjenester som er
omfattet av denne lov.

Kriterier

Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som selv ikke kan
ivareta sine interesser på boligmarkedet jfr Helse- og omsorgstjenesteloven
§ 3-7.
Gi et botilbud for de som på grunn av alder eller funksjonshemming trenger
bolig med særlig tilpassede hjelpe- og vernetiltak.
Tilbudet kan utsette eller erstatte langtidsopphold i sykehjem.
 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad
 Ulike tiltak i nåværende bolig (hjemmebaserte tjenester, dagopphold,
avlastning etc) skal være vurdert og/eller prøvd ut først
 Omsorgsbehovet skal være slik at det krever et tilbud om heldøgns
omsorg. Søker skal allikevel ha bevart en del av dagliglivets ferdigheter
og kan derfor på det nåværende tidspunkt nyttiggjøre seg det spesielle
tilbudet bofellesskap for personer med demens inneholder.

Dokumentasjon



Formål

Merknader

IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den
omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig
 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig
instans skal i hovedsak foreligge
Utarbeidede kriterier er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt
søknad blir vurdert individuelt.
Tjenester utover boligtildeling gis i form av enkeltvedtak hjemlet i Helseog omsorgstjenesteloven.
Dersom omsorgsbehovet endrer seg eller kommunen planlegger
organisatoriske endringer kan det bli aktuelt å tilby alternativ bolig. Er
alternativet langtidsopphold i institusjon, forutsettes det at kommunen kan
tilby slik plass når flytting blir aktuelt.
Bestillerenheten er delegert myndighet til å tildele bolig i bofellesskap for
demente, men det er eiendomstjenesten som utferdiger husleiekontrakt.
Leieforholdet skal reguleres med kommunenes standard leiekontrakt.
Ved tildeling av bolig kan det bli stilt krav om at leietaker må forplikte seg
til å ta i mot den hjelp som tildeles i form av enkeltvedtak.

Tildeling av bolig med fast tilknyttet bemanning
Navn på
tjenesten

Bolig med fast tilknyttet bemanning

Lovgrunnlag

Bolig er ikke en tjeneste som den enkelte har et rettskrav på hjemlet i helseog omsorgstjenesteloven, men kan kombineres med andre tjenester som er
omfattet av denne lov.

Kriterier

Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som selv ikke kan
ivareta sine interesser på boligmarkedet jfr Helse- og omsorgstjenesteloven
§ 3-7.
Gi et botilbud for de som på grunn av alder eller funksjonshemming trenger
bolig med særlig tilpassede hjelpe- og vernetiltak.
Tilbudet kan utsette eller erstatte langtidsopphold i sykehjem
 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad
 Ulike tiltak i nåværende bolig (hjemmebaserte tjenester, dagopphold,
rehabiliteringstjenester etc) skal være vurdert og/eller prøvd ut først
 Omsorgsbehovet må være slik at det krever omfattende tjenester med
tilgang på personell hele døgnet
 Søker har funksjonstap i en grad som tilsier mer oppfølgning enn det
som kan tilbys i boform uten fast bemanning

Dokumentasjon



Formål

Merknader

IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den
omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig
 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig
instans skal i hovedsak foreligge
Utarbeidede kriterier er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt
søknad blir vurdert individuelt.
Tjenester utover boligtildeling gis i form av enkeltvedtak hjemlet i Helseog omsorgstjenesteloven.
Dersom omsorgsbehovet endrer seg eller kommunen planlegger
organisatoriske endringer kan det bli aktuelt å tilby alternativ bolig. Er
alternativet langtidsopphold i institusjon, forutsettes det at kommunen kan
tilby slik plass når flytting blir aktuelt.
Bestillerenheten er delegert myndighet til å tildele bolig med fast tilknyttet
bemanning, men det er eiendomstjenesten som utferdiger husleiekontrakt.
Leieforholdet skal reguleres med kommunenes standard leiekontrakt.
Ved tildeling av bolig kan det bli stilt krav om at leietaker må forplikte seg
til å ta i mot den hjelp som tildeles i form av enkeltvedtak.
Ved tildeling må det tas hensyn til at boliganleggene er forskjellig
bemannet og utformet. Hvis søker takker nei til et forsvarlig tilbud anses
behovet for ikke å være tilstede og saken avsluttes.

Tildeling av bolig uten fast tilknyttet bemanning
Navn på
tjenesten

Bolig uten fast tilknyttet bemanning

Lovgrunnlag

Bolig er ikke en tjeneste som den enkelte har et rettskrav på hjemlet i helseog omsorgstjenesteloven, men kan kombineres med andre tjenester som er
omfattet av denne lov.

Formål
Kriterier

Dokumentasjon

Merknader

Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som selv ikke kan
ivareta sine interesser på boligmarkedet jfr Helse- og omsorgstjenesteloven
§ 3-7.
Gi et botilbud for de som på grunn av alder eller funksjonshemming trenger
bolig med særlig tilpassede hjelpe- og vernetiltak.
 Det skal som hovedregel foreligge en skriftlig begrunnet egensøknad
 Ulike tiltak i nåværende bolig (hjemmebaserte tjenester,
rehabiliteringstjenester etc) skal være vurdert og/eller prøvd ut først
 Omsorgsbehovet skal være slik at det krever at søkeren bor i nærheten
av en omsorgsbase eller bolig med fast tilknyttet bemanning


IPLOS-registrering utarbeidet sammen med søker/den
omsorgstrengende og/eller dennes hjelpeverge eller fullmektig
 Relevante legeopplysninger eller dokumentasjon fra annen sakkyndig
instans skal i hovedsak foreligge
Utarbeidede kriterier er veiledende i all saksbehandling, men hver enkelt
søknad blir vurdert individuelt.
Tjenester utover boligtildeling gis i form av enkeltvedtak hjemlet i Helseog omsorgstjenesteloven.
Dersom omsorgsbehovet endrer seg eller kommunen planlegger
organisatoriske endringer kan det bli aktuelt å tilby alternativ bolig. Er
alternativet langtidsopphold i institusjon, forutsettes det at kommunen kan
tilby slik plass når flytting blir aktuelt.
Bestillerenheten er delegert myndighet til å tildele bolig uten fast tilknyttet
bemanning, men det er eiendomstjenesten som utferdiger husleiekontrakt.
Leieforholdet skal reguleres med kommunenes standard leiekontrakt.
Ved tildeling av bolig kan det bli stilt krav om at leietaker må forplikte seg
til å ta i mot den hjelp som tildeles i form av enkeltvedtak.
Ved tildeling må det tas hensyn til at boliganleggene er forskjellig
bemannet og utformet. Hvis søker takker nei til et forsvarlig tilbud anses
behovet for ikke å være tilstede og saken avsluttes.

