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Hovedhensikten med serviceerklæringene 
Vi ønsker et godt samarbeid med deg som bruker og pårørende. Hovedhensikten 
med serviceerklæringene er å informere om hva du kan forvente av kommunens 

pleie- og omsorgstjenester. Serviceerklæringen er utarbeidet med bakgrunn i 
krav fra overordnede myndigheter, politiske og økonomiske rammebetingelser 
samt mål og verdier for pleie- og omsorgstjenesten. 

Våre mål og våre verdier 
Sentrale føringer og mål i Kommunedelplan, plan for omsorgstjenesten i Hadsel 
kommune 2017-2026 legges til grunn for serviceerklæringene: 

Målsetningen er å sikre et forsvarlig og bærekraftig omsorgstilbud i Hadsel. Med 
forsvarlig menes at omsorgstilbudet skal være i samsvar med lover og forskrifter 

(legalitetsprinsippet). Omsorgstilbudet må være økonomisk, faglig, strukturelt og 
bygningsmessig bærekraftig. Bærekraftig betyr at ressursene på sikt skal være 
til stede og på en slik måte at kommunen i størst mulig grad får langsiktige og 

forutsigbare løsninger. 
 

Jf. omsorgsplanen legges følgende verdier til grunn for serviceerklæringene: 

 

 

Verdighet – Faglighet – Samarbeid 
 

 

Verdighet:  
Bruker/pasient skal være i fokus og sikres medvirkning og involvering. Hver 

bruker/pasient er unik og den enkelte skal møtes med respekt. Verdighet er å få 
tjenester som er individuelt tilpasset, få hjelp til å kunne være lengst mulig aktiv 

i eget liv og kunne bruke egne ressurser. Ved å stille spørsmålet «Hva er viktig 
for deg?» flyttes oppmerksomheten fra sykdom til helse og fra diagnose til hele 
mennesket. 

 
Faglighet:  

Ansatte skal ha faglig kompetanse slik at brukerne/pasientene får tjenester med 
kvalitet i samsvar med sitt pleie- og omsorgsbehov. 
 

Samarbeid: 
Tjenestene skal samarbeide på tvers og på de ulike nivåene slik at 

bruker/pasienten får sammenhengende og koordinerte tjenester. 
 

Søknad om tjenester - saksbehandling og vedtak 
 

Tjenestekontoret for omsorgstjenester  
Det er Tjenestekontoret for omsorgstjenester som behandler søknader og fatter 

vedtak for pleie- og omsorgstjenester. Dersom du har spørsmål om søknad og 
tjenester kan du kontakte Tjenestekontoret. 
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Kontaktinformasjon tjenestekontoret: 

Besøksadresse: Rådhuset, 3. etg. 
 

Fagleder/saksbehandler Liv Gry Brun Tlf. 76 16 41 04 / 916 60 332 

Saksbehandler May Anne Antonsen Tlf. 76 16 41 05 / 417 04 446 

Saksbehandler Kjell Olav Bjørnhaug Tlf. 76 16 41 06  

Saksbehandler June Olsen Tlf. 76 16 40 43 / 417 04 448 

Merkantil personell Mona Knutsen Tlf. 76 16 42 53 

 
Søknad  

Skriftlig søknad sendes tjenestekontoret. Søknadsskjema finner du på 

kommunens hjemmeside. Søknadsskjema kan også fås etter henvendelse til 

kommunens servicetorg eller tjenestekontoret. 

 
Saksbehandling 
Når tjenestekontoret har mottatt søknaden vil de ta kontakt med deg for å avtale 

et hjemmebesøk. På hjemmebesøket innhentes nødvendige opplysninger for å få 
en helhetlig og faglig vurdering av søknaden. Målet er at du skal tilbys riktige 

tjenester til rett tid, som er individuelt tilpasset og som underbygger at du kan 
bruke dine egne ressurser og å være lengst mulig aktiv i eget liv. I vurderingen 
av dine behov skal du sikres medvirkning og involvering.  

 
Tjenestekontoret skal behandle søknaden så snart som mulig. Dersom saken 

ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til 
dette. Du skal da samtidig få opplyst når det antas at vedtaket fattes. Ved akutt 
oppståtte hendelser iverksettes tjenester før saksbehandling. 

 
Det skal foreligge informert samtykke fra søker, eller eventuelt innhentet 

samtykke fra pårørende eller verge der søker selv ikke er i stand til å gi 
informert samtykke på grunn av sin helsetilstand jf. bruker- og 
pasientrettighetsloven kap. 4. 

 
Vedtak: 

I vedtaket beskrives hvilken tjeneste du er tildelt og hva som er begrunnelsen 
for vedtaket eller avslaget. Vedtak er tidsbegrenset og blir fortløpende evaluert 
av den som yter tjenesten hos deg. Ved endring av behov for tjenester skal det 

gis beskjed til tjenestekontoret som gjør en ny vurdering og fatter nytt vedtak. I 
vurderingen av dine behov for tjenester skal brukermedvirkning ivaretas. 

 

Hvordan klage på vedtak og tjenester 
Vedtak om pleie- og omsorgstjenester kan påklages. Fristen for å klage er 3 uker 
fra du har mottatt vedtaket. Klagen skal være skriftlig og skal være undertegnet 

av deg eller din representant. Det kan tas kontakt med saksbehandler som vil 
bistå dersom du har behov for hjelp til å klage. Klagen behandles i første 
omgang av Tjenestekontoret.  Dersom vedtaket opprettholdes, oversender 

tjenestekontoret klagen til Fylkesmannen. 
 

Enkelte tjenester, som f.eks. matombringing og trygghetsalarm er ikke 
lovpålagte, men tjenester kommunen tilbyr som et supplement til de lovpålagte 
tjenestene. Klage på vedtak for disse tjenesten behandles i første omgang av 

tjenestekontoret. Dersom vedtaket opprettholdes, oversender tjenestekontoret 
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klagen til kommunens klagenemd (formannskapet). 

 
Dersom klagen gjelder utøvelse av selve tjenesten, skal klagen sendes til leder 

for tjenesten. Hvem som er ansvarlig for tjenesten fremgår av vedtaket ditt. 
 

Brukermedvirkning 
 

Brukermedvirkning: 
Pasienter og brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har en plikt til å 
involvere pasienten/brukeren. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet jf. 

pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1. 
 

Som bruker/pasient kan du også samtykke til at andre får være til stede under 
planlegging eller gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Dersom en 
pasient/bruker mangler samtykkekompetanse, har pårørende rett til 

medvirkning. 
 

Pårørende: 
Den nærmeste pårørende er den du som bruker/pasient selv peker ut som 
nærmest. Den nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver med 

hensyn til informasjon, samtykke, journalinnsyn og klage. Andre pårørende har 
ikke samme rettigheter. 

 
Pårørende er en av våre viktigste ressurser. Vi skal legge til rette for involvering 

av og støtte til pårørende jf. Nasjonal pårørendeveileder 
 
Brukerutvalg: 

Det er opprettet brukerutvalg i hjemmetjenesten, rus og psykisk helsetjeneste, 
miljøtjenesten og på Stokmarknes sykehjem. Brukerutvalgets rolle er å være et 

rådgivende organ i saker som skal medvirke til forbedring og kvalitetsutvikling av 
omsorgstjenesten på systemnivå. Saker som gjelder individsaker, f.eks. 
tjenestetilbud til enkeltpersoner, tas ikke opp i brukerutvalget. 

Om serviceerklæringene 
Som nevnt ovenfor er det Tjenestekontoret for omsorgstjenestene som 
behandler søknader som gjelder pleie- og omsorgstjenester. Vedtak fattes etter 

til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale retningslinjer. 
 

Pleie- og omsorgstjenesten er underlagt flere lover og forskrifter. De mest 
sentrale er: 
 

• Helse- og omsorgstjenesteloven  
• Pasient- og brukerrettighetsloven  

• Helsepersonelloven 
• Folkehelseloven  

• Forvaltningsloven 
• Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten 
• Forskrift om en verdig eldreomsorg (Verdighetsgarantien) 

• Forskrift om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester 
 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder
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I serviceerklæringene brukes både «bruker» og «pasient» som betegnelser, jf. 

definisjoner pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3:  
- Pasient er en person som mottar helsehjelp 

- Bruker er en person som mottar tjenester som ikke er helsehjelp. 
 
 

 

Serviceerklæringen er kun veiledende. I saksbehandlingen plikter 

tjenestekontoret å foreta en individuell helhetsvurdering av brukers/pasients 
hjelpebehov. Det er brukerens/pasientens vedtak som er styrende for 

tjenesten som skal utøves. Et vedtak kan derfor «overstyre» en 
serviceerklæring. Dette betyr at det enkelte ganger vil bli gitt tjenester som 
avviker fra kriteriene i kommunens serviceerklæringer.  

 
 

1. Serviceerklæring for hjemmesykepleie  

Hjemmesykepleien skal hjelpe deg som har et særlig behov for helsehjelp, slik at 

du kan bo hjemme så lenge som mulig. Tjenesten gis når det er medisinsk 
forsvarlig å gi hjelp utenfor sykehus eller sykehjem. Tjenesten skal være 
helsefremmende og forebyggende. Med satsning på medvirkning og involvering 

skal tjenesten bidra til at den enkelte kan få være lengst mulig aktiv i eget liv.  
 

Det er oftest hjemmesykepleien som utfører helsehjelpen, men det kan også 
være andre tjenester som utfører helsehjelpen. Rus og psykisk helsetjeneste 
bistår når det kreves spesiell kompetanse og særlig tilrettelegging for personer 

med rus og/eller psykiske lidelser.  
 

Etter en individuell vurdering av ditt behov, kan følgende tjenester være 
aktuelle: 

• Tilsyn, råd og veiledning for å mestre og opprettholde ferdigheter til å 

ivareta egen helse 
• Hjelp og tilrettelegging med personlig hygiene. Tilrettelagt bistand til 

daglig å stå opp og legge deg, daglig ivaretakelse av personlig hygiene og 
av- og påkledning, tannpuss morgen og kveld, daglig barbering, 

toalettbesøk og bleieskift ved behov. Dusj inkludert hårvask gis normalt en 
gang pr. uke.  

• Hjelp til medikamentadministrering av hjemmesykepleien eller multidoser 

via apotek etter legens forordning dersom du ikke kan administrere 
medisiner selv. Medikamentadministrering som kun omhandler 

dosettilegging utføres ikke av hjemmesykepleien. Dette kan ivaretas av 
multidosering via apotek. 

• Oppfølging av stomipleie, kateterisering, blodtrykk-/blodsukkermåling 

• Hjelp til å sette subkutane og intramuskulære injeksjoner etter legens 
forordning 

• Sårbehandling, blodprøvetaking, fjerning av sting, setting av 
vitaminsprøyter og vaksinering utføres dersom du ikke kan oppsøke 
legekontoret 

• Medisinsk oppfølging som for eksempel væskebehandling og ernæring. 
Intravenøst, kan gis etter en nærmere vurdering 

• Hjelp til bestilling av nødvendig medisinsk utstyr 



 Side 7 

 

• Kartlegging og vurdering av ernæringsmessig risiko. Tilrettelegging av 

tørrmåltider og oppvarming av ferdigmat i mikrobølgeovn. Se også 
serviceerklæring for matombringing. 

• Sårbehandling, blodprøvetaking, fjerning av sting, setting av 
vitaminsprøyter og vaksinering dersom du ikke kan oppsøke legekontoret 

• Smertebehandling 

• Hjelp til alvorlig syke og døende 
• Generell oppfølging og helsefaglig observasjon. Vurdering av behov for 

lege 
• Oppfølging etter legebesøk 
• Oppfølging etter sykehusinnleggelser 

• Informasjon om tannhelsetilbud 
• Formidling av kontakt med andre hjelpeinstanser som lege, 

ergoterapitjeneste, rus og psykisk helsetjeneste, kreftsykepleier, og 
demensteam/demenskoordinator 

• Dersom du har rusproblemer og/eller psykisk lidelse kan du få bistand fra 

kommunens rus og psykisk helsetjeneste. Rus og psykisk helsetjeneste 
kan bl.a. tilby informasjon, veiledning og støttesamtaler. Tjenesten skal 

prioritere de alvorlig psykisk syke og/eller rusmiddelavhengige.  
• Ledsagertjeneste til fastlege/spesialisthelsetjeneste: Helseforetaket har et 

helhetlig ansvar for å sørge for at ledsager er tilgjengelig når det er 
nødvendig for at reisen til sykehus blir forsvarlig. Ledsagertjeneste er 
derfor ikke er kommunalt ansvar, men vi skal bistå med å finne ledsager 

for pasient dersom det er behov for det. Det må så langt som mulig være 
pårørende eller ledsager via Hadsel frivilligforening som benyttes. Bruk av 

kommunalt helsepersonell vil kunne være aktuelt i akutte tilfeller, eller 
hvis det vurderes som nødvendig at helsepersonell følger ved reiser til 
spesialisthelsetjenesten, for eksempel Bodø. Fastlegene kan foreta 

hjemmebesøk når dette er hensiktsmessig og nødvendig. 
• Bistand til søknad om hjelpemidler og tilpasning av disse 

• Velfersteknologi: valg av velferdsteknologiske løsninger skal alltid 
vurderes i sammenheng med behov, samtykkekompetanse og nytteverdi. 
Målet er at du skal oppleve større trygghet og mestring. 

• Dersom du har behov for bistand til styring av økonomi skal verge 
benyttes. Tjenesten skal ikke administrere dine penger/økonomi. 

 
Dette kan du forvente av oss: 

• At du får den bistand som vedtaket omfatter 

• Du/din representant tas med på råd når det er aktuelt med endring av 
tjenesten 

• Du/din representant får beskjed dersom det er endring på tidspunkt eller 
annen endring i tjenestetilbudet 

 

Dette forventer vi av deg: 
• Du/pårørende gir beskjed til tjenesten ved fravær.  

• Du bidrar med det du mestrer selv 
• Du tillater at det installeres nødvendige hjelpemidler og utføres nødvendig 

tilrettelegging i hjemmet  

• At kostnader til nødvendige bygningsmessige endringer dekkes av deg 
dersom du bor i privat bolig 

• Du sørger for fremkommelighet til boligen. Veien må være brøytet/strødd.  
Dersom boligen er kommunal, er dette kommunens ansvar. 
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• Du sørger for å ha flytende såpe og tørkepapir til håndvask for personalet 

• Du unngår å røyke innendørs når personalet er til stede og sørger for at 
det luftes godt ut før personalet kommer 

• Du har kontroll på husdyr når personalet er til stede 
• Du har mikrobølgeovn tilgjengelig ved behov for oppvarming av mat 
• Du anskaffer nødvendig utstyr som dosetter, medikamentdeler eller 

knuser 
• Du sørger for nødvendig utstyr for å ivareta personlig hygiene (rene 

håndklær, kluter, hygieneartikler og lignende) 
• Du bidrar til gjennomføring av tjenesten ut fra eget funksjonsnivå 
• Du respektere at behov som ikke er beskrevet i vedtak ivaretas kun ved 

spesielle tilfeller 
 

 
Egenandel: 
Det er ingen egenandel for tjenesten. 

Utgifter til medikamenter, multidoser og utstyr (dosetter, medikamentdeler eller 
knuser) dekkes av deg. 

 
Lovhjemmel: 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6a jf. § 3-1 
Pasient- og brukerrrettighetsloven § 2-1a 
 

 

2. Serviceerklæring for praktisk bistand hjemmehjelp og praktisk bistand 

opplæring  

Dersom du har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av fysisk 
eller psykisk sykdom, funksjonshemming, rusmiddelavhengighet, eller andre 
årsaker, kan du søke om praktisk bistand/hjemmehjelp. Tjenesten kan også gis 

som praktisk bistand opplæring. Formålet med tjenestene er at den enkelte skal 
få hjelp til å kunne bo i eget hjem. 

 
Praktisk bistand hjemmehjelp og praktisk bistand opplæring er tjenester som 
ytes i hjemmet både av hjemmetjenesten, miljøtjenesten og rus og psykisk 

helsetjeneste. Disse tjenestene har ulike brukergrupper og de ulike tjenestene 
må tilpasses sitt tjenestetilbud deretter. Innhold og omfang fremgår av den 

enkeltes vedtak. 
 
Etter en individuell vurdering av ditt behov, kan følgende tjenester være 

aktuelle: 
• Rengjøring av rom som er i daglig bruk: støvtørking, støvsuging, vasking 

av gulv, vask av bad/toalett. Tjenesten utføres normalt hver 4. uke. Det 
foretas en individuell vurdering av behov. Det er den enkeltes vedtak som 
legger føringer for tjenesten, f.eks. kan enkelte ha behov for hyppigere 

vask av bad/toalett. 
• Skifte av sengetøy normalt hver 14. dag eller ved husvask. Skifte foretas 

ellers når dette er hygienisk nødvendig på grunn av f.eks. urin, avføring og 
oppkast. 

• Vask av tøy i vaskemaskin  
• Ukentlig hjelp til å bestille dagligvarer fra butikk 
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• Tilrettelegging av tørrmåltider og oppvarming av middag, se også 

serviceerklæring for matombringing  
• Opprydding etter dine måltider 

• Hjelp til personlig hygiene. Tilrettelagt bistand til daglig stå opp og legge 
deg, daglig ivaretakelse av personlig hygiene og av- og påkledning, 
tannpuss morgen og kveld, daglig barbering, toalettbesøk og bleieskift ved 

behov. Dusj inkludert hårvask gis normalt en gang pr. uke.  
• Boveiledning/opplæring i dagliglivets gjøremål. Opplæringen skal bedre din 

evne til å utføre dagliglivets gjøremål og målet er selvstendiggjøring. Når 
en vurderer at opplæringen ikke lenger er hensiktsmessig endres eller 
avsluttes tjenesten. 

• Velfersteknologi: valg av velferdsteknologiske løsninger skal alltid 
vurderes i sammenheng med behov, samtykkekompetanse og nytteverdi. 

Målet er at du skal oppleve større trygghet og mestring. 
 

Praktisk bistand hjemmehjelp omfatter normalt ikke:  

• middagslaging 
• klargjøring og opprydding, oppvask eller renhold i forbindelse gjester 

• risting av gulvtepper 
• stryking av tekstiler 

• hente postpakker og lignende 
• bære inn ved/brensel 
• opptenning med ved/brensel 

• pynte og rydde til/etter helligdager 
• innkjøp av varer, klær og skotøy 

• skifte gardiner 
• vask av vindu 
• avriming av fryseskap 

• avriming av kjøleskap 
• vaske oppe på høye skap og lignende 

• pusse kobber og sølvtøy 
• hovedrengjøring 

 

Dette kan du forvente av oss: 
• At du får den bistand som vedtaket omfatter 

• Du/din representant tas med på råd når det er aktuelt med endring av 
tjenesten 

• Du/din representant får beskjed dersom det er endring på tidspunkt eller 

annen endring i tjenestetilbudet 
 

Dette forventer vi av deg: 
• Du/pårørende gir beskjed til tjenesten ved fravær.  
• Du bidrar med det du mestrer selv 

• Du tillater at det installeres nødvendige hjelpemidler og utføres nødvendig 
tilrettelegging i hjemmet  

• At kostnader til nødvendige bygningsmessige endringer dekkes av deg 
dersom du bor i privat bolig 

• Du sørger for fremkommelighet til boligen. Veien må være brøytet/strødd. 

Dersom boligen er kommunal, er dette kommunens ansvar.  
• Du sørger for å ha flytende såpe og tørkepapir til håndvask for personalet 

• Du unngår å røyke innendørs når personalet er til stede og sørger for at 
det luftes godt ut før personalet kommer 



 Side 10 

 

• Du har kontroll på husdyr når personalet er til stede 

• Du har mikrobølgeovn tilgjengelig ved behov for oppvarming av mat 
• Du anskaffer nødvendig utstyr som dosetter, medikamentdeler eller 

knuser 
• Du sørger for nødvendig utstyr for å ivareta personlig hygiene (rene 

håndklær, kluter, hygieneartikler og lignende) 

• Du sørger for nødvendig utstyr for å ivareta rengjøring av bolig/klær 
(vaskemaskin, støvsuger, gulvnal, vaskemidler og kluter)  

• Du respektere at behov som ikke er beskrevet i vedtak ivaretas kun ved 
spesielle tilfeller 

 

Egenandel: 
Egenandel praktisk bistand fastsettes hvert år av kommunestyret i hht forskrift. 

Du betaler ingen egenandel for praktisk bistand opplæring. 
 
Lovhjemmel: 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6b jf. § 3-1 
Pasient- og brukerrrettighetsloven § 2-1a 

 

3. Serviceerklæring for hverdagsrehabilitering 

Hverdagsrehabilitering er et lavterskeltilbud. Tilbudet er en målrettet 
arbeidsmetode innenfor tankesettet hverdagsmestring og utføres i 
pasientens/brukerens hjem eller nærmiljø.  

 
Dette er et tilbud til deg som er hjemmeboende og som opplever vansker med å 

utføre, eller har sluttet og utføre, enkelte daglige gjøremål som du nylig har 
mestret selv på grunn av: 

• Nylig nedsatt i funksjon 

• Inaktivitet 
• Skade 

• Sykdom 
 
Tilbudet passer for deg som er motivert og ønsker å gjøre en innsats for å 

gjenvinne det du tidligere mestret selv.  
 

Et team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut og representant fra 
hjemmetjenesten kommer hjem til deg for kartlegging. I samarbeid med deg 
utarbeides det mål for hva du synes er viktig å klare i din hverdag, og hvilke 

tiltak som kan gjøres for at du skal nå dine mål. Hverdagsrehabilitering omfatter 
ikke diagnoserettet/fagspesifikk rehabilitering.  

 
Dette kan du forvente av oss: 

• Mål og tiltak utarbeides i samarbeid med deg 

• Hjemmetrening tilbys inntil fem dager i uken med en varighet opp til 6 
uker. Noen ganger oppnås målene raskere, slik at tiltaksperioden kan 

avsluttes tidligere. I andre tilfeller kan tiltaksperioden bli noe forlenget.  
• Teamet som har vært på kartlegging hos deg veileder annet helsepersonell 

i tiltakene 

• Treningen tilpasses i takt med forbedring av din funksjon 
• Treningen utføres på ukedager, dvs. tjenesten gis ikke i helger eller på 

høytidsdager 
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• Det kan bli endring i tid og dag for hverdagsrehabiliteringen pga. 

sykefravær hos hjemmetrenerne. Du skal da få beskjed så snart som 
mulig. 

 
Dette forventer vi av deg:  

• Du gir beskjed til hverdagsrehabiliteringsteamet ved fravær/sykdom.  

• Du bidrar med det du mestrer selv 
• Du bidrar til gjennomføring av tjenesten ut fra eget funksjonsnivå 

• Du tillater at det installeres nødvendige hjelpemidler og utføres nødvendig 
tilrettelegging i hjemmet 

• Kostnader til nødvendige bygningsmessige endringer må dekkes av deg 

dersom du bor i privat bolig 
• Du sørger for fremkommelighet til boligen. Veien må være brøytet/strødd. 

Dersom boligen er kommunal, er dette kommunens ansvar. 
• Du sørger for å ha flytende såpe og tørkepapir til håndvask for 

personalet/hjemmetrenerne 

• Du unngår å røyke innendørs når hjemmetrenerne/personalet er til stede 
og sørger for å lufte godt ut før de kommer 

• Du har kontroll på husdyr når hjemmetrenerne/personalet er til stede 
• Du sørger for nødvendig utstyr for å ivareta personlig hygiene (rene 

håndklær, kluter, hygieneartikler og lignende) 
• Du respekterer at behov som ikke er beskrevet i vedtak, ivaretas kun ved 

spesielle tilfeller 

 
Egenandel: 

Du betaler ingen egenandel for tjenesten. 
 
Lovhjemmel: 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd, jf. § 3-2 første ledd nr. 6a 
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a.  

 

4. Serviceerklæring for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere 

praktisk bistand og opplæring på for personer med langvarig og stort behov for 
assistanse. Formålet med BPA er å gi personer med stort hjelpebehov større 

frihet til å styre tjenestene og hverdagen selv, å bo i egen bolig til tross for 
nedsatt funksjonsevne, bidra til et aktivt og mest mulig selvstendig liv samt 
mulighet til yrkesdeltakelse og utdanning. 

 
Retten til BPA gjelder for personer under 67 år og som har sammensatte og 

omfattende tjenestebehov. Retten til BPA gjelder også for personer over 67 år 
som før fylte 67 år har fått innvilget BPA – ordningen videreføres da selv om de 
fyller 67 år. 

 
BPA omfatter: 

• Bistand/tilrettelegging til praktiske gjøremål i hjemmet 
• Bistand/tilrettelegging til personlig hygiene og ernæring 

• Opplæring i praktiske gjøremål i hjemmet og egenomsorg 
• Dersom du har behov for personlig assistanse for et aktivt liv med andre, 

kan støttekontakt tas med i utmåling av antall timer BPA 
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• Tjenester som krever medisinskfaglig kompetanse (jf rundskriv 1-

20/2000) inngår ikke i ordningen. Disse tjenestene er hjemlet som 
helsehjelp i hjemmet.  

• Assistanse til skole eller arbeid inngår normalt ikke i ordningen. 
Assistenttiltak fra skole eller Nav skal benyttes (jf. rundskriv 1-20/2000) 

 

Arbeidslederrollen 
• Brukeren skal være myndig 

• Brukeren skal selv kunne definere sine egne behov og se konsekvensene 
av valg/prioriteringer av tildelte timer 

• Brukeren må selv kunne lære opp og veilede sine assistenter i hvordan 

hjelpen skal gis 
• Brukeren selv må kunne sette opp og følge opp en arbeidsplan for en gitt 

tidsperiode hvor de tildelte timeressursene er fordelt på arbeidsoppgavene 
• Arbeidsplanen må bidra til at arbeidstiden/eventuell turnus er klargjort for 

de ansatte. Arbeidsleder plikter å sette seg inn i og følge opp 

arbeidsmiljøloven, ferieloven og lignende 
• Brukeren må kunne medvirke i ansettelsesprosesser, sette opp 

arbeidskontrakter, timelister og fraværslister for de ansatte 
• Brukeren har ansvaret for å forutse vikarbehov og håndtere vikarinnkalling 

• Den som er helt eller i det vesentlige er ute av stand til å være 
arbeidsleder, bør få dekket behovet for praktisk bistand på andre måter 

• Pårørende/andre nærstående kan ivareta hele eller deler av 

arbeidslederrollen. Arbeidslederrollen er ikke lønnet. Pårørende/andre 
nærstående bør ikke ansettes som brukerstyrt personlig assistent. (jf. 

rundskriv 1-20/2000). 
 
Arbeidsgiverrollen 

Arbeidsgiverrollen kan ivaretas av bruker selv eller verge, kommunen eller et 
andelslag.  

 
Dette kan du forvente av oss: 

• Vi avgjør i samråd med deg og/eller pårørende hvilke tjenester som er 

mest hensiktsmessig og omfanget av de ulike tjenester (BPA alene/BPA 
kombinert med øvrige tjenester) 

• Tjenesten vil bli fortløpende vurdert i samråd med deg og/eller pårørende. 
 
Dette forventer vi av deg: 

• At du utfører de oppgaver du kan klare selv 
• At du evt. pårørende ivaretar arbeidslederrollen i henhold til vedtak om 

BPA, arbeidsmiljøloven og øvrige avtaleverk som regulerer forholdet 
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker 

 

Egenandel: 
Det betales en egenandel dersom BPA innbefatter tjenester som ellers vil utløse 

egenbetaling. 
 
Lovhjemmel:  

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8 jf. 3-1. 
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1d. 
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5. Serviceerklæring for avlastningsbolig og privat avlastningshjem  

Avlastning er et tiltak som retter seg mot foreldre/pårørende eller andre som 
utfører særlig tyngende omsorgsarbeid. Målet er å hindre overbelastning, gi 
omsorgsyter nødvendig fritid og ferie og mulighet til å delta i vanlige 

samfunnsaktiviteter. 
 

Avlastning for barn kan gis i kommunens avlastningsbolig eller i private 
avlastningshjem.  
 

Hvor mye avlastning du får avhenger av behovet. Avlastningen kan gis noen 
timer enkelte dager, eller døgnbasert. Omfanget vil blant annet avhenge av 

hvilke andre tjenester som gis, hvor stor belastning omsorgen er for deg og 
familien, og hvor mye omsorg du gir. Dersom behovet for avlastning medfører at 
et barn under 18 år tilbringer mer tid på avlastning enn i eget hjem, vil 

barnebolig vurderes som alternativ. 
 

Dette kan du forvente av oss: 
• At du får den bistand som vedtaket omfatter 
• Du tas med på råd når det er aktuelt med endring av tjenesten 
• Du får beskjed dersom det er endring på tidspunkt eller annen endring i 

tjenestetilbudet 

 
Dette forventer vi av deg:  

• Du gir beskjed i god tid til avlastningsboligen/avlastningshjemmet dersom 

du av en eller annen årsak ikke kan benytte avlastningstilbudet etter 
avtalt tidspunkt. 

• Du sender med barnet klær, skotøy og hjelpemidler. 
• Dersom barnet bruker medikamenter skal disse tas med og du må gi 

informasjon til avlastningsboligen/avlastningshjemmet dersom det er 

endringer. Medikamentpakning som medtas til avlastningsboligen må ikke 
være åpnet. Dette for å sikre at det gis korrekt medikament. 

• Du dekker utgifter til aktiviteter under avlastningsoppholdet  
 

 
Egenandel: 
Du betaler ingen egenandel for tjenesten.  

 
Lovhjemmel: 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6, punkt 2 
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a. 
 

6. Serviceerklæring for avlastning i sykehjem 

Avlastning er et tiltak som retter seg mot pårørende eller andre som utfører 
særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning skal hindre overbelastning, gi 

omsorgsyter nødvendig fritid og ferie og mulighet til å delta i vanlige 
samfunnsaktiviteter. 

 
Målet for tjenesten er at omsorgsyter får avlastning slik at omsorgstrengende 
fortsatt kan ivaretas i hjemmet. Hvor mye avlastning du får avhenger av 
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behovet. Avlastningen kan gis noen timer enkelte dager, eller døgnbasert. 

Omfanget vil blant annet avhenge av hvilke andre tjenester som gis, hvor stor 
belastning omsorgen er for deg og familien, og hvor mye omsorg du gir. 

 
Avlastning i sykehjem gis i perioder inntil 14 dager.  
 

Dette kan du forvente av oss: 

• At du får den bistand som vedtaket omfatter 
• Du tas med på råd når det er aktuelt med endring av tjenesten 
• Du får beskjed dersom det er endring på tidspunkt eller annen endring i 

tjenestetilbudet 
 

Dette forventer vi av deg:  
• Du gir beskjed i god tid dersom du av en eller annen årsak ikke kan 

benytte avlastningstilbudet etter avtalt tidspunkt. 
• Dersom du bruker medikamenter skal disse tas med og du må gi 

informasjon til tjenesten dersom det er endringer 

 
 

Egenandel: 
Du betaler ingen egenandel for tjenesten.  
 

Lovhjemmel: 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6, punkt 2 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a. 
 

 

7. Serviceerklæring for støttekontakt 
Støttekontakt er en tjeneste for deg som har behov for hjelp til å få en 

meningsfull fritid. Grunnen kan være at du har vanskelig for å komme deg ut på 
egenhånd og trenger bistand for å delta på aktiviteter. En støttekontakt skal 
bistå til aktivisering eller deltakelse på sosiale arenaer. Ditt behov for bistand og 

aktivitet skal være avgjørende for hvilket tilbud som tildeles. Bistanden kan 
inndeles i tre hovedkategorier: 

 
• Individuell støttekontakt for å delta på sosiale og kulturelle aktiviteter 
• Treningskontakt for å delta på fysiske aktiviteter 

• Du bistås til deltakelse i aktivitetsgruppe 
 

Dette kan du forvente av oss: 
• At du får den bistand som vedtaket omfatter. Dersom du blir stående på 

venteliste for å få støttekontakt gir vi deg beskjed om dette. 

• Støttekontakten får opplæring og veiledning ved behov  
• Du tas med på råd når det er aktuelt med endring av tjenesten 
• Du får beskjed dersom det blir endring i tjenestetilbudet 

 
Dette forventer vi av deg: 

• Du gir beskjed til støttekontakt dersom du reiser bort eller av annen årsak 
ikke kan motta tjenesten til avtalt tid. 

• Du benytter ledsagerbevis der det er mulig 
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Egenandel: 

Kjøreutgifter for strekningen til/fra støttekontakts hjem og ditt hjem dekkes av 
kommunen. Du dekker transportutgifter i forbindelse med aktiviteter, samt 

utgifter til aktiviteter for deg og støttekontakten. 
 
Lovhjemmel: 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6b jf. § 3-1. 
Pasient- og brukerrrettighetsloven § 2-1a. 

 
 

8. Serviceerklæring for omsorgsstønad 

Omsorgsstønad kan gis til deg, som oftest nær pårørende, som har et særlig 
tyngende omsorgsarbeid. Omsorgsstønad kan tildeles dersom du ivaretar 

nødvendige omsorgsoppgaver som vanligvis utføres av omsorgstjenesten. Det er 
en forutsetning at det er vurdert at omsorgsstønad er til det beste for bruker.  
 

Det er ingen øvre aldersgrense for å motta omsorgsstønad. Foreldre har 
omsorgsplikt for mindreårige barn. Omsorgslønn kan være aktuelt dersom 

omsorgen klart overstiger vanlig omsorg for barn på samme alder. 
 
Ved utmåling av omsorgsstønad vurderes det: 

• Om arbeidet er særlig tyngende  
• Om arbeidet utføres over mange timer i uka 

• Om kontinuitet i omsorgsarbeidet/omsorgsbelastningen 
• Om omsorgsarbeidet er mer fysisk og psykisk belastende enn vanlig 
• Om omsorgsarbeidet medfører sosial isolasjon og mangel på fritid for den 

som yter omsorg 
 

Omsorgsyter inngår oppdragsavtale med kommunen. Oppdragsavtalen opphører 
uten forutgående oppsigelse når den omsorgstrengendes behov bortfaller. Ved 
avlastningsopphold eller annen institusjonsplass opphører omsorgslønn 

midlertidig. 
 

Dette kan du forvente av oss:  
• Du tas med på råd når det er aktuelt med endring av tjenesten 

 

Dette forventer vi av deg: 
• Du søker om hjelpestønad fra NAV før omsorgsstønad eventuelt innvilges. 

Hjelpestønaden inngår i utmåling av omsorgsstønaden. 
• Du gir beskjed dersom den hjelpetrengendes behov forandrer seg.  

 

Egenandel: 
Du betaler ingen egenandel for tjenesten. 

 
Lovhjemmel: 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 
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9. Serviceerklæring for utlån av tekniske hjelpemidler 

Dersom du bor i eget hjem (dette inkluderer omsorgsbolig eller heldøgns 

bemannede omsorgsbolig) er det mulig å låne hjelpemidler grunnet sykdom og 
nedsatt funksjonsevne. Målet er at du skal leve et mest mulig selvstendig liv. 

 
Det kommunale hjelpemiddellageret er i hovedsak en distribusjonssentral for 

tekniske hjelpemidler. Både hjelpemidler til varig bruk (som innvilges av Nav 
fylke – hjelpemiddelsentralen), samt hjelpemidler til kortvarig bruk fra 
kommunalt lager. I tillegg utfører hjelpemiddellageret lettere reparasjoner av 

hjelpemidlene.  
 

Saksgang: 
Dersom du trenger et hjelpemiddel for varig utlån, søkes dette gjennom Nav 
hjelpemiddelsentral. Hjelp til søknad kan fås av kommunal ergoterapeut.   

Dersom du har behov for hjelpemidler i en kortvarig periode, meldes behovet til 
tjenestekontoret eller kommunal ergoterapeut. 

  
Dette kan du forvente av oss: 
 

1. Distribusjon og montering av hjelpemidler  
• Hjelpemidler som innvilges og sendes fra Nav hjelpemiddelsentral, sendes 

til kommunalt hjelpemiddellager som kjører dette ut til brukeren.  
• Monteringsarbeid som ikke krever spesiell kompetanse, monteres opp.   
• Hjelpemiddellageret kan hente hjelpemidlene når de skal leveres tilbake.  

• Hovedregelen er at bruker bringer hjelpemidlene tilbake til 
hjelpemiddellageret, dersom dette ikke er for stort, eller at brukeren er i 

stand til å gjøre dette.   
   
2. Hjelpemidler til korttidsutlån (behov under 2 år) 

Ved skader, operasjoner, eller under rehabilitering kan brukere låne 
nødvendige hjelpemidler av kommunen. Enkelte hjelpemidler kan 

imidlertid ikke lånes, men forventes at bruker kjøper selv. Dette er 
hjelpemidler som eksempelvis; Klipetang, strømpepåtrekker, urinflaske, 
gripehåndtak. Ved utlån av sykeseng forventes det at bruker selv har 

madrass.   
   

3. Hjelpemiddellageret omfatter ikke:  
• Montering av hjelpemidler som krever elektriker, eller annen 

spesialkompetanse. Dette sørger NAV hjelpemiddelsentralen for. 

• Akuttreparasjoner   
• Kasting av hjelpemidler etter at en bruker har gått bort.   

• Bytte av batteri til enheter som har standard batteri som kan kjøpes i 
vanlig handel.  

 
4. Responstid  
Du skal kunne nå hjelpemiddellageret på telefon mandag-fredag mellom kl. 

08.00 og 15.30. Det skal kunne forventes en tilbakemelding på når hjelpen skal 
komme innen 1 virkedag etter henvendelse.  

 
Ved akutt behov for hjelp (dersom hjelpemiddelet ikke virker og det er fare for 
skade, liv eller helse) kan du ringe NAV hjelpemiddelsentralens akuttnummer: 
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Mellom 08.00 og 15.30: tlf. 407 02 818.  

På kveldstid/helg/helligdag: tlf.  917 81 122 
 

Du kan også kontakte kommunens brann- og redningstjeneste via nødnummer 
110.  
 

Dette forventer vi av deg:  
• At du leverer tilbake utlånte hjelpemidler når behovet opphører  

• At du henter og leverer hjelpemidler til kortvarig lån (under 2 år) hvis 
dette er praktisk mulig  

• At du gir beskjed til kommunens hjelpemiddellager ved behov for lengre 

lånetid  
• At du tar kontakt med kommunens hjelpemiddelager dersom hjelpemiddel 

trenger reparasjon. Du er ansvarlig for daglig vedlikehold som rengjøring, 
etterfylling av luft i rullestoldekk, skiftning av batteri der det kan gjøres 
uten bruk av spesialverktøy.  

• At du tar ansvar for lånt hjelpemiddel. Du kan bli avkrevd erstatning 
dersom hjelpemiddelet er brukt uforsiktig  

  
Egenandel: 

Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden. Kommunen 
dekker utlån ved kortere behov.   
 

Kommunen er ikke ansvarlig for kostnader i forbindelse med reparasjoner eller 
service av folketrygdfinansierte hjelpemidler utført av hjelpemiddelsentralen. 

Dette er NAV hjelpemiddelsentralen sitt ansvar og avtales via den kommunale 
ergoterapeuten.  
 

Lovhjemmel: 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §§ 3.1 og 3.2 

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 9  
Folketrygdloven kap. 10 
 

10. Serviceerklæring for trygghetsalarm  

Målet er at du skal sikres trygghet i den livssituasjon du er i, og være i stand til å 
bo i eget hjem lengst mulig. Tjenestekontoret vil i samarbeid med deg vurdere 

om trygghetsalarm vil være riktig tjeneste. I vurderingen vil det legges vekt på: 
• Sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp 

• Reell fare for fall 
• Problemer knyttet til utrygghet og engstelse 

 

Trygghetsalarm er en teknisk innretning som har eget sim-kort mot mobilnettet. 
Innretningen består av en alarmboks og en alarmknapp. Trygghetsalarmen 

fungerer ikke utenfor egen bolig. Ved behov for alarm utenfor egen bolig kan det 
søkes om GPS-alarm som er en ekstra tjeneste. 
 

Ved bruk av alarmen, åpnes det for en toveis kommunikasjon mellom 
alarmsentralen og bruker gjennom alarmboksen. Utrykning i forbindelse med 

alarm utføres vanligvis av hjemmetjenesten. I enkelte tilfeller er det gjort avtale 
om at pårørende, naboer, eller andre skal stå for utrykningen. Dette gjelder de 
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deler av kommunen som ikke har døgnkontinuerlig tilbud om hjemmetjeneste. 

 
Dette kan du forvente av oss: 

1. kommunal digital trygghetsalarm: 
 

• Oppkobling, testing og opplæring i bruk av trygghetsalarm 

• Batteriskifte 
• Ved bruk av alarm kommuniserer bruker med vaktsentralen. Vaktsentralen 

videreformidler brukers behov for hjelp til hjemmetjeneste/kontaktperson. 
• Alle nøkler skal tilbakeleveres til bruker/pårørende etter endt tjeneste. 

Dersom dette ikke er gjort innen akseptabel tid dekker kommunen 

kostnadene for låsskiftet. 
 

2. kommunal GSM trygghetsalarm 
 
• Oppkobling, testing og opplæring i bruk av trygghetsalarm 

• Batteriskifte 
• Ved bruk av alarm kommuniserer bruker med vaktsentralen. Vaktsentralen 

videreformidler brukers behov for hjelp til hjemmetjeneste/kontaktperson. 
• Alle nøkler skal tilbakeleveres til bruker/pårørende etter endt tjeneste. 

Dersom dette ikke er gjort innen akseptabel tid dekker kommunen 
kostnadene for låsskiftet. 

• I de tilfellene det må brukes en GSM-alarm, så dekkes ikke abonnementet 

på M2M-kort. 
 

   
Dette forventer vi av deg: 

• Du forstår hvordan trygghetsalarmen fungerer og når den skal brukes. 

Misbruk av alarmen kan medføre frakobling fra alarmsentral. 
• Du benytter alarmen kun ved akutte situasjoner. Alarmen skal ikke 

benyttes til ordinære omsorgsoppgaver som hjemmetjenesten bistår deg 
med til vanlig. 

• Du som har bosted i de deler av kommunen uten døgnkontinuerlig tilbud 

om hjemmetjeneste, må ha oppnevnt en kontaktperson. Kontaktpersonen 
kan være pårørende, nabo eller andre bekjente. 

• Du informerer hjemmetjenesten om endringer som har betydning for 
formidling av bistand. Hjemmetjenesten videreformidler dette til 
vaktsentralen. 

• Du gir beskjed til hjemmetjenesten dersom behovet for trygghetsalarm er 
opphørt. 

• Du dekker kostnader ved behov for reparasjon, eller ved tap av utstyr. 
• Du godtar at det monteres nøkkelboks ved inngangsdør eller at det 

monteres elektronisk dørlås i ytterdør.  

• Når alarm monteres, leverer du en ytterdørnøkkel til hjemmetjenesten. 
Den skal enten legges i nøkkelboksen eller oppbevares i egen konvolutt 

hos hjemmetjenesten.   
 
Egenandel: 

Du betaler en egenandel. Gebyret fastsettes årlig av kommunestyret. 
Dersom du mister tilbehør til alarmen, eller noe blir ødelagt, vil du bli fakturert 

for kostnadene dette medfører. 
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Lovhjemmel: 

Tjenesten er ikke lovpålagt. Tjenesten tilbys som et supplement til de lovpålagte 
tjenestene. 

 
11. Serviceerklæring for demenskoordinator/demensteam  
Demensteamet er et lavterskeltilbud til personer med demens og deres 
pårørende. Alle kan ta kontakt direkte – på telefon eller mail:  
 

Telefon: 976 45 002 (mandag – onsdag i oddetalsuker og mandag og tirsdag i 
partallsuker mellom klokken 08.00-15.00) Mailadresse: 

demensteam@hadsel.kommune.no  
 
Demenskoordinator er leder for teamet og den som nås på oppgitt 

telefonnummer. Demenskoordinator jobber aktivt ut mot teamet, brukere og 
pårørende. 

 
Demensteamet kan tilby: 

• Enkeltpersoner, pårørende og venner kan ta kontakt for en uforpliktende 
samtale, råd og hjelp. 

• Kartlegging og utredning av personer der det foreligger mistanke om 

demens i samarbeid med fastlege og eventuelt psykiater. 
• Vurdering av omsorgsbehov i samarbeid med den øvrige helse- og 

omsorgstjenesten i kommunen 
• Hjelp til vurdering av hjelpemidler og kontakt med ergoterapeut 
• Informasjon om tjenestetilbud i kommunen 

• Oppfølging av personer med demens og pårørende. Støttesamtaler 
• Rådgivning og veiledning av helsepersonell og pårørende 

• Pårørendeskole  
 

Det brukes standardiserte tester ved kartlegging og utreding av demens. 

Kartleggingen foregår i hovedsak i hjemmet. Ved behov henviser fastlegen til 
spesialisthelsetjenesten for videre utredning. 

 
Egenandel: 
Du betaler ingen egenandel for tjenesten. 

 
Lovhjemmel:  

Tjenesten er ikke lovpålagt. Tjenesten tilbys som et supplement til de lovpålagte 
tjenestene. 
 

12. Serviceerklæring for kreftkoordinator  
Dette er et lavterskeltilbud, dvs. at du ikke trenger henvisning fra lege eller 

vedtak fra tjenestekontoret, for å ta kontakt. Tilbudet er for: 
• Deg som er rammet av kreft 
• Deg som har hatt kreft 
• Pårørende eller venner av kreftrammede 
• Andre som har spørsmål i forbindelse med kreft 

 

Kreftkoordinator kan tilby: 
• Å hjelpe til å koordinere tjenester for deg og dine pårørende 

mailto:demensteam@hadsel.kommune.no
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• Koordinator samarbeider med og videreformidler ditt behov til bl.a. 

hjemmesykepleien 
• Å bistå med å finne svar på spørsmål du måtte ha. 
 

Egenandel: 
Du betaler ingen egenandel for tjenesten. 
 

Lovhjemmel: 
Tjenesten er ikke lovpålagt. Tjenesten tilbys som et supplement til de lovpålagte 

tjenestene. 
 

13. Serviceerklæring for matombringing 

Formålet med matombringing er å tilby middag til deg som har problemer med å 
få laget middag selv, eller må ha betydelig hjelp for å tilberede maten. Tjenesten 

skal sikre et variert og sammensatt kosthold. Middagstilbudet kan gis inntil 7 
dager pr. uke. 
 

Dette kan du forvente fra oss: 
• Maten skal være av god og ernæringsmessig kvalitet 

• Middagen består av hovedrett, suppe eller dessert 
• Dietter etter behov 
• Middag blir kjørt ut til deg 

 
Dette forventer vi av deg: 

At du tar kontakt med hjemmetjenesten tidligst mulig dersom middag skal 
avbestilles. Middag som ikke er avbestilt innen kl. 14.00 dagen før levering, blir 
levert og fakturert. 

 
Egenandel: 

Du betaler en egenandel. Egenandelen justeres årlig av kommunestyret.  
 
Lovhjemmel: 

Tjenesten er ikke lovpålagt. Tjenesten tilbys som et supplement til de lovpålagte 
tjenestene. 

 

14. Serviceerklæring for dagaktivitetstilbud sykehjem 

Dagaktivitetstilbudet skal gi mening, mestring og gode opplevelser for den 
enkelte og avlastning for de pårørende. Dagaktivitetstilbudet er lokalisert på 
Stokmarknes sykehjem.  

 
Vi kan tilby sosialt samvær med høytlesing, quiz, sang og musikk, huslige 

aktiviteter som matlaging og sammenlegging av tøy, formingsaktiviteter som 
silkemaling, toving og strikking, trim med småturer i nærmiljøer, fellestrim med 
hinderløype, stoltrim og sykling på Motitec, kafeturer og bilturer. Deltakelse på 

en del av kommunens kulturtilbud m.m. Det er stort fokus på ernæring og trim.  
 

Det serveres frokost, kaffe og middag. 
 
Du kan søke om å få tilbudet inntil 5 dager pr. uke. 
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Dette kan du forvente av oss: 

• At du får den bistand som vedtaket omfatter 
• Vi vektlegger ditt behov, interesser, ressurser og funksjonsevne, og prøver 

å gi tilbud ut fra dette 
• Transport til og fra aktivitetstilbudet  

 

Dette forventer vi av deg: 
Du/pårørende gir beskjed dersom du av en eller annen årsak ikke kan benytte 

deg av dagtilbudet 
 
Egenandel: 

Du betaler en egenandel. Egenandelen justeres årlig av kommunestyret.  
 

Lovhjemmel: 
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens er hjemlet i helse- 
og omsorgstjenesteloven § 3-2, 1. ledd, nr. 7. 

 
 

15. Serviceerklæring for dag og nattilbud sykehjem 

Tilbudet gjelder for deg som er hjemmeboende og som har behov for natt- eller 

dagtilbud på sykehjemmet i en tidsavgrenset periode. 
 
Dagtilbud på sykehjemmet gis til hjemmeboende brukere som trenger ekstra 

oppfølging i forhold til mestring av sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne. 
Tilbudet skal bidra til at bruker skal kunne fortsette å bo i eget hjem. 

 
Dagtilbudets formål er å gi brukere, som ikke kan benytte aktivitetsplass pga. 
sosial og fysisk funksjonssvikt, en mulighet til sosialt fellesskap med andre. 

 
Nattilbudets formål kan være å forebygge angst hos aleneboende, gi tilsyn til 

aleneboende med fysisk funksjonsnedsettelse, eller med sykdommer som 
medfører behov for spesiell bistand/tilsyn. 
 

Pårørende får avlastning slik at bruker kan bli boende hjemme lengst mulig. 
 

 Natt- og dagtilbud omfatter: 
• Måltider 
• Hjelp til ivaretakelse av personlig hygiene 

• Sosialt fellesskap med andre beboere 
• Hjelp til medisinering. Du må ha med nødvendige medikamenter. 

• Sykehjemmet tilbyr standard sjampo, såpe-, og hudpleieprodukter. 
Dersom du ønsker andre produkter må du kjøpe disse selv. 

 

Dette kan du forvente av oss: 
• At du får den bistand som vedtaket omfatter 

• Du tas med på råd når det er aktuelt med endring av tjenesten 
• Du får beskjed dersom det er endring på tidspunkt eller annen endring i 

tjenestetilbudet 

Dette forventer vi av deg: 
• Du gir beskjed dersom ditt behov endrer seg  

• Du dekker transportutgifter til og fra sykehjemmet 
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Egenandel: 
Du betaler egenandel, jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og 

omsorgstjenester. 
 
Lovhjemmel: 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c jf. § 3-1 
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a andre ledd 
 

16.  Tidsbegrenset opphold i heldøgns bemannet omsorgsbolig 

Dette er et tilbud til hjemmeboende som har behov for nærhet til tjenesten i en 
tidsbegrenset periode. Det kan være oppfølging etter sykehusinnleggelse eller 
tiltak iverksatt av fastlege der det ikke er behov for innleggelse i 

korttidsavdeling. Tilbudet kan også benyttes som avlastende tiltak. 
 

Det medfølger ingen tjenester med tidsbegrenset opphold, men bruker får hjelp 
etter kartlegging av behov jfr. vedtak om hjemmesykepleie og praktisk bistand 
hjemmehjelp 

 
Ved opphold i tidsbegrenset leilighet må bruker selv koste innkjøp av mat for 

oppholdet. På lik linje med andre beboere i heldøgns bemannede omsorgsboliger, 
så kan varm middag fra sykehuskjøkkenet kjøpes under oppholdet. Brukere må 

ha med toalettsaker og medikamenter for oppholdet. 
 
Dette kan du forvente av oss: 

• At du får den bistand som vedtaket omfatter 
• Du tas med på råd når det er aktuelt med endring av tjenesten 

 
Dette forventer vi av deg: 

• Du gir beskjed dersom ditt behov endrer seg 

• Du dekker transportutgifter til og fra oppholdet 
 

Egenandel for oppholdet:  
Du betaler en egenandel. Egenandelen justeres årlig av kommunestyret. 
I de tilfeller oppholdet gis som et avlastende tiltak tas det ikke betaling for selve 

oppholdet.  
 

Lovhjemmel: 
Tjenesten er ikke lovpålagt. Tjenesten tilbys som et supplement til de lovpålagte 
tjenestene. 
 

17. Serviceerklæring for korttidsplass sykehjem 

Målgruppen for korttidsplass er: 
• Hjemmeboende eldre og syke som har behov for heldøgns omsorg og pleie 

i en kortere periode 
• Pasienter som er ferdigbehandlet og utskrivningsklare fra sykehus, og som 

har et omfattende behov for pleie, medisinsk behandling og rehabilitering. 
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Korttidsopphold i sykehjem omfatter: 

 
1. Individuell oppfølging 

• Innkomstsamtale med pasient første døgn 
• Mål og tiltak for oppholdet utarbeides i samarbeid med pasient under 

innkomstsamtale og justeres fortløpende under oppholdet 

• Oppholdets lengde skal være definert i vedtak 
• Hver pasient får primærkontakt 

 
2. Personlig hygiene/egenomsorg 

• Kartlegging av behov 

• Tilrettelegging/hjelp til personlig hygiene etter individuelle behov 
• Tilrettelegging/hjelp til påkledning etter individuelle behov 

• Tilrettelegging/hjelp til dusj etter individuelle behov 
• Tilrettelegging/hjelp til å ivareta egenomsorg 
• I et korttidsopphold vil det være en stor grad av tilrettelegging og 

undervisning av pasienten for at vedkommende skal kunne ivareta 
egenomsorgen selv etter endt opphold. 

 
3. Ernæring 

• Kartlegging og vurdering av ernæringsmessig risiko. Oppfølging av 
pasienter som er i ernæringsmessig risiko eller er underernært deriblant 
vektkontroll ved innkomst og utskrivning. 

• Kartlegging av behov for dietter 
• Bistand/tilrettelegging ved måltid 

  
4. Sosial kontakt/aktiviteter 

• Mulighet for å innta måltidene sammen med andre 

• Besøkstid tilpasses den enkelte pasient 
• Så langt som mulig blir aktiviteter tilpasset den enkeltes behov 

• Mulighet for deltakelse på arrangement på sykehjemmet 
• Mulighet for andakt en gang i måneden, og mulighet for individuell 

samtale etter behov 

 
5. Legetilsyn 

• Tilsynslege etter behov 
• Henvisning til spesialist etter behov 
 

6. Tannpleie/munnhygiene: 
• Tilrettelegging og bistand til tannpuss  

• Ivaretakelse av munnhygiene etter behov 
• Pasienter i hjemmetjenesten som er innmeldt til tannhelsetjenesten vil 

dekkes gjennom denne ordningen også under korttidsoppholdet 

 
7. Fotpleie, frisør 

• Sykehjemmet har jevnlig besøk av fotpleier og frisør på forespørsel. 
Pasienter betaler dette selv. 

 

8. Rehabilitering 
• Fysioterapi  

• Ergoterapeut kan være behjelpelig med å søke om hjelpemidler, opplæring 
i bruk og installasjon av hjelpemidler 
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9. Korttidsopphold omfatter ikke: 
• Reiseutgifter til og fra hjemmet dekkes av pasient. Reiseutgifter mellom 

helseinstitusjoner for behandling/undersøkelse dekkes av kommunen. 
 
Dette kan du forvente av oss: 

• At du får den bistand som vedtaket omfatter 
• At vi ivaretar deg som opplever sviktende helse, med fokus på dine 

ressurser både fysisk og psykisk. Vi jobber med prinsippet «hjelp til 
selvhjelp». 

• Vi ønsker å stimulere og hjelpe deg til å styrke egne evner og ferdigheter 

for bedre mestring i hverdagssituasjoner og bidra til økt selvstendighet. 
 

Dette forventer vi av deg: 
• Du har motivasjon til egeninnsats ved opptrening på avdelinga 
• Du tar med nok og hensiktsmessig klær og sko som er navnemerket. 

• At om du benytter hjelpemiddel, som f.eks. rullator eller rullestol, tar du 
dette med deg under oppholdet. 

 
Egenandel: 

Du betaler en egenandel, jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og 
omsorgstjenester. 
 

Lovhjemmel: 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c jf. § 3-1 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a andre ledd 
 

18.  Serviceerklæring for langtidsplass sykehjem 

Langtidsopphold tildeles når det er et omfattende, døgnkontinuerlig 
bistandsbehov på grunn av funksjonssvikt, og det ikke lenger er mulig å oppfylle 

bistandsbehovet i eget hjem. Med eget hjem menes også omsorgsbolig og bolig 
med heldøgns bemanning. 
 

Botilbudet omfatter: 
1. Individuell oppfølging 

• Innkomstsamtale med beboer og pårørende i løpet av første dag 
• Videre tiltak utarbeides i samarbeid med beboer  

 

2. Personlig hygiene/egenomsorg 
• Kartlegging av behov 

• Hjelp til personlig hygiene etter individuelle behov 
• Hjelp til påkledning etter individuelle behov 
• Hjelp til dusj etter individuelle behov 

• Tilrettelegging/bistand til å ivareta egenomsorg 
• Beboerne oppfordres til å sørge for toalettsaker etter sine ønsker. Vi kan 

tilby grunnleggende toalettsaker i form av tannbørste, tannkrem, såpe og 
hudkrem. 

• Beboernes privattøy vaskes hos Hadsel ASVO og leveres en gang i uka. Vi 

oppfordrer derfor til å ha tilstrekkelig med tøy. Pentøy til helg og høytid er 
fint.  
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• Ved innkomst på langtidsopphold vil vi bestille merkelapper med nummer 

for privattøyet. Vi setter pris på at pårørende bidrar til å sy på 
merkelappene. I de tilfeller beboere ikke har pårørende som kan bistå, vil 

vi se på løsninger for å sikre merking. 
 
3. Ernæring/måltider 

• Kartlegging og vurdering av ernæringsmessig risiko. Oppfølging av 
beboere som er i ernæringsmessig risiko eller er underernært deriblant 

vektkontroll 1 gang pr. mnd eller etter annen individuell tilpasset plan. 
• Kartlegging av behov for dietter 
• Tilrettelegging og hjelp ved måltid  

• Mat serveres utenom måltidene og gjennom hele døgnet etter beboernes 
ønske 

• Pårørende er velkomne til å bestille middag sammen med sine. Faktura på 
middag sendes i beboerens navn måneden etter. Pårørende til beboere i 
livets sluttfase tilbys mat under oppholdet. 

 
4. Sosial kontakt/aktiviteter 

• Mulighet for å innta måltidene sammen med andre 
• Så langt som mulig blir aktiviteter tilpasset den enkeltes behov 

• Besøkstid tilpasses den enkelte beboer 
• Mulighet for deltakelse på arrangement på sykehjemmet  
• Mulighet for andakt en gang i måneden, og mulighet for individuell 

samtale etter behov med prestetjenesten 
• Alle beboere skal ha mulighet for frisk luft så sant det er helsemessig 

forsvarlig, og beboer ønsker dette 
• Beboer må dekke sine transportkostnader til turer eller besøk til 

pårørende. Sykehjemmet dekker transportkostnader til turer i regi av 

sykehjemmet eller nødvendig behandling. 
 

5. Legetilsyn 
• Tilsynslege etter behov 
• Henvisning til spesialist etter behov 

 
6. Tannpleie/munnhygiene 

• Tilrettelegging og hjelp til tannpuss  
• Ivaretakelse av munnhygiene etter behov 
• Behandling av tannlege etter behov 

• Eldre og langtidssyke på sykehjem med opphold i minst 3 måneder har 
rett til vederlagsfri tannbehandling. Vi sender innmelding til 

tannhelsetjenesten slik at du sikres tannbehandling 
 

7. Fotpleier, frisør 

Sykehjemmet har jevnlig besøk av fotpleier og frisør på forespørsel. Beboere 
betaler dette selv. 

 
8. Verdisaker/økonomi 
Vi oppfordrer til å begrense oppbevaring av store mengder verdisaker og penger 

på beboerrom. Dersom det er ønskelig kan avdelingsleder oppbevare kontanter 
til bruk for frisør, fotpleie, kafé, lommepenger etc. Dette avtales for den enkelte. 

Vi oppfordrer til vanlig innboforsikring dersom beboer har store verdier på sitt 
rom. Sykehjemmet kan ikke ta ansvar for tap av verdisaker fra rom. 
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Dersom beboer har behov for bistand til styring av penger/økonomi skal verge 
benyttes. Sykehjemmet skal ikke administrere dette.  

 
9. Rehabilitering 

• Fysioterapi  

• Ergoterapeut kan være behjelpelig med å søke om hjelpemidler, i 
opplæring i å bruke dem og med installasjon 

 
10. Omsorg ved livets slutt 

• Pleie og omsorg etter behov 

• Pårørende skal ha anledning til å være til stede etter eget ønske 
• Beboer skal få behandling i forhold til symptomer som kvalme, smerter, 

tungpustethet, uro, angst eller lignende 
• Beboer skal få lindrende behandling 
• Beboer og pårørende skal få mulighet for samtale og informasjon av lege 

• Beboer skal få mulighet for hjelp til å dekke åndelige behov 
 

Dette kan du forvente av oss: 
• At du får den bistand som vedtaket omfatter 

• Du/din representant tas med på råd når det er aktuelt med endring av 
tjenesten 

 

Dette forventer vi av deg/pårørende: 
• Du informerer personale om hvem som er dine nærmeste pårørende 

• Du/dine pårørende gir tilbakemelding og informasjon som vil være 
relevant for oppholdet 

• Ved innflytting/utflytting har pårørende ansvar for flytting/tømming av 

rom 
 

Egenandel: 
Du betaler egenandel, jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og 
omsorgstjenester  

 
Lovhjemmel: 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6c jf. 3-1. 
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a og 2-1e 
 

 

19. Serviceerklæring for palliativ (lindrende) plass sykehjem 

Korttidsavdelingen har tilbud til pasienter som har behov for lindring og helhetlig 
omsorg og behandling ved livets slutt, uansett diagnose. For å i imøtekomme 
dette har vi en palliativ plass. Den lindrende behandling skal holde høy kvalitet 

og kunne tilby behandling med smertepumper og annet medisinsk teknisk utstyr.  
 

Målet for oppholdet blir beskrevet i vedtaket, ved behov kan målet justeres 
underveis. Oppholdet på sykehjemmet skal bidra til å bedre pasientens 
livskvalitet, gi trygghet og verdighet.  

 
1. Kriterier for korttidsopphold i palliativ seng: 

• Gi lindrende behandling 
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• Gi omsorg og pleie til alvorlig syke og døende 

• Kartlegging, vurdering og tiltak i forhold til fysisk, psykisk og sosiale 
symptomer og problemer 

• Korttidsplass for justering av symptomlindrende behandling 
 
2. Omsorg ved livets slutt 

• Pleie og omsorg etter behov 
• Pårørende skal ha anledning til å være til stede etter eget ønske 

• Pasient skal få behandling i forhold til symptomer som kvalme, smerter, 
tungpustethet, uro, angst eller lignende 

• Pasient skal få lindrende behandling 

• Pasient og pårørende skal få mulighet for samtale og informasjon av lege 
• Pasient skal få mulighet for hjelp til å dekke åndelige behov 

 
Egenandel: 

Du betaler en egenandel, jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og 
omsorgstjenester. 

 
Lovhjemmel: 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c jf. § 3-1 
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a andre ledd 
 


