
13.    AVLASTNING I KOMMUNAL BOLIG ELLER PRIVAT HJEM 
 

13.1     LOVGRUNNLAG 

Avlastning er lovpålagt med hjemmel i lov om helse- og omsorgstjenester § 3-6 punkt 2, 

avlastningstiltak.  

 

13.2     MÅLSETTING 

Omsorgsyter får avlastning slik at omsorgen for den omsorgstrengende fortsatt kan ivaretas i 

hjemmet. 

 

13.3     KRITERIER FOR TILDELING 

 All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av en kartlegging av funksjonsnivået (IPLOS), 

helsetilstand og etter individuell / tverrfaglig vurdering.  

 Personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. 

 Omsorgsbehovet er slik at den omsorgstrengende ikke kan være alene hele eller deler av 

døgnet og gir begrenset mulighet til påtrengende nødvendig og regelmessig ferie og fritid. 

 Omsorgsbehovet kan være av fysisk, psykisk eller sosial karakter og det må medføre større 

behov for hjelp enn det som normalt forventes til alder (gjelder spesielt barn). 

 Den omsorgstrengende må være hjemmeboende eller midlertidig oppholde seg i 

kommunen. 

 Den omsorgstrengende må ha et omfattende og varig omsorgsbehov, og som i hovedsak 

ivaretas av privat omsorgsgiver. 

 

13.4     TJENESTENS INNHOLD 

 Avlasting kan gis i avlastningsbolig, privat bolig eller hjemme hos den omsorgstrengende. 

 Avlastning kan være på dagtid, kveld eller natt. 

 Det gis tilpasset hjelp til den omsorgstrengende etter faglig og individuell vurdering. 

 Avlastning vurderes opp mot andre tjenester og tiltak som kan avlaste omsorgsgiver i det 
tyngende omsorgsarbeidet. 
 

13.5     HVA KAN FORVENTES FRA TILDELINGSKONTOR / TJENESTEYTER 

 Helhetlig behov for hjelp kartlegges sammen med søker og den omsorgstrengende. 

 Tidfestet plan for avlastningen utarbeides.  



 

13.6     HVA FORVENTES AV PASIENT / OMSORGSYTER 

 Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket. 

 Er selv ansvarlig for verdisaker / gjenstander som medbringes. 

 Gir nødvendige opplysninger om omsorgsbehovet. Eventuelt fullmakt til innhenting av 
nødvendige opplysninger slik at behov for hjelp blir ivaretatt. 
 
 
 

13.7     KOMMUNALE VILKÅR 

 Pasient / omsorgsyter må ta imot tilbud om tekniske hjelpemidler. 

 Foreldrenes omsorgsplikt overfor mindreårige barn skal medregnes før arbeidet kan anses å 
være omfattende og særskilt tyngende. 

 Den som mottar avlastning må ha med seg nødvendig personlig utstyr, medisiner og 
hjelpemidler som brukes daglig. 

 Tjenesten omfatter ikke transport. 
 

13.8     PRAKTISKE OPPLYSNINGAR 

Det er ingen egenbetaling for avlastning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


