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Serviceerklæring ergoterapeut i Nord-Fron Kommune 

 

Hva er ergoterapi? 
Ergoterapeuter jobber med alle aldersgrupper for å fremme helse, forebygge sykdom 

og bidra til at mennesker får muligheten til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet.  

Ergoterapeut utfører funksjonsvurderinger og bidrar til å finne løsninger når det 

oppstår et gap mellom ditt funksjonsnivå og dagliglivets krav eller ønsket aktivitet. 

Kjernen i ergoterapi er hverdagslivets aktiviteter i barnehage, skole, arbeid, fritid og 

egenomsorg. Ergoterapeuter fremmer deltakelse og inkludering i hverdagslivet ved å 

utvikle din mestring gjennom å trene på aktiviteter, tilrettelegge aktiviteter og/ eller 

gjøre endringer i omgivelsene.  

 
1. Formålet med tjenesten 

Ergoterapitjenesten skal yte rehabilitering for å gjøre brukeren best mulig selvhjulpen, 

og gi brukeren best mulig fungeringsevne med sikte på helhetlig livssituasjon bygd 

på brukerens egne premisser og ressurser. 

- Ergoterapitjenesten bistår for å oppnå trygg og mest mulig selvstendig 

fungeringsevne i alle dagliglivets gjøremål.  

- Ergoterapitjenesten skal være med å tilrettelegge boforholdene til alle 

hjemmeboende funksjonshemmede, slik at de kan bo og fungere hjemme så 

lenge som mulig. 

- Ergoterapitjenesten ytes i nært samarbeid med bruker selv, pårørende, andre 

kommunale tjenester og øvrige hjelpeinstanser.  

 

2. Hvem kan få tjenesten.  

Alle som bor eller oppholder seg i Nord-Fron kommune kan få nytte seg av tjenesten. 

Etter individuell vurdering gis tjenesten til mennesker med medfødte skader, forsinket 

utvikling, akutt syke eller skadde, kronisk syke, funkjsonshemmede eller de med 

aldersrelaterte plager.  

 

3. Hva omfatter tjenesten. 

Personrettet tiltak: 

- Kartlegging/vurdering av funksjon og livssituasjon. 

- Legge til rette for aktuell pleie i hjemmet i samarbeid med hjemmesykepleien, 

bruker og/ eller pårørende. 

- Råd og veiledning i forhold til aktivitet i dagliglivet. 

- Råd og veiledning i alternative arbeidsteknikker. 

- Forslag til endring av rutiner eller hjelp til strukturering og organisering av 

dagen. 

- Formidling av tekniske hjelpemidler. Rikstrygdeverkets hjelpemidler ved varig 

behov (> 2 år) og kommunale hjelpemidler ved kortvarige behov. Dette i nært 

samarbeid med vaktmestertjenesten.  
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- Søke på hjelpemidler i forhold til fysiske begrensninger, syn og hørsel. 

- Gi iformasjon og veiledning til pårørende eller andre.  

 

Omgivelsesrettede tiltak:  

- Råd, veiledning i forhold til tilpasning av privat bolig, barnehage og skole.  

- Sakkyndig bistand i boligsaker der det søkes om utbedringstilskudd/ lån på 

bakgrunn av funksjonshemming. 

 

4. Krav til bruker, foresatte og pårørende. 

Det forventes at: 

- man samarbeider og deltar aktivt i valg av tiltak og behandling.  

- man opptrer respektfullt og høflig. 

- aktuelle terapeut kontaktes dersom hjelpemiddelet som mottas ikke fungerer 

eller lengre er ønskelig.  

- en gir beskjed dersom en ikke kan møte til avtalt tid. 

- man gir beskjed ved behov for oppfølging. 

- unngår røykfulle rom der terapeut skal oppholde seg under hjemmebesøket.  

- man viser respekt for at vi ikke alltid kan innfri alle forventningene til behovet 

for hjelp.  

 

5. Krav til ergoterapeuten. 

Ergoterapeuten skal:  

- møte deg med høflighet og respekt. 

- møte til avtalt tid, eventuelt gi beskjed dersom forsinkelser.  

- bære ID kort fra Nord-Fron Kommune. 

- etterleve krav til taushetsplikt. 

- inneha god faglig kompetanse. 

- Ikke motta gaver fra brukerne. Dette gjelder ikke gaver av ubetydelig verdi slik 

som blomster,konfekteske ol.  

 

6. Hvordan prioriterer vi, og hva er ventetiden?  

Prioritet 1: 

- Personer som er alvorlige syke og døende.  

- Personer som er i en rehabiliteringsprosess. 

- Personer som har en akutt problemstilling. 

- Barn 

Ergoterapeut skal ta kontakt innen 1 uke.  

 

 

Prioritet 2: 

- Personer som har kroniske lidelser med akutt forverring. 

- Personer som har begynnende funksjonsfall. 

Ergoterapeut skal ta kontakt innen 2 uker. 
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Prioritet 3: 

- Personer som har funksjonshemming og/ eller kroniske sykdom uten akutt 

problemstilling.  

Ergoterapeut skal ta kontakt innen 4 uker.  

 

 

7. Saksgang ved søknad om ergoterapitjenesten. 

Bruker, foresatte eller pårørende kan ta direkte kontakt med ergoterapeut, 

hjemmetjenesten eller via ambulerende vaktmester. Henvisning skal skje skriftlig, 

skjema kan du få på Sundheim Bo- og Treningssenter.  

 

For at ergoterapeut skal kunne føre saken videre, må bruker signere en «Fullmakt i 

forbindelse med søknad om tekniske hjelpemidler». Dette fås etter oppretta kontakt 

med ergoterapeuten. Ved mange tilfeller er det behov for hjemmebesøk av 

ergoterapeut. Da må det avtales et hjemmebesøk, hvor det blir utført en kartlegging i 

gitte arena. Videre tiltak vil være individuelle og det gis derfor ytterligere informasjon 

ved et slikt hjemmebesøk.  

 

8. Generell informasjon. 

 

- Ergoterapeuten har kontor på Sundheim Bo- og treningssenter. 

- Besøk- og postadresse: Ergoterapeut, Nord-Fron kommune, Sundheim Bo- og 

Treningssenter, Sundheimsvegen 30, 2640 Vinstra 

- Telefonnummer:   612 16 409 /  4143 6543 

- Mail:  hanne.megaard@nord-fron.kommune.no 

- Tjenesten er gratis.  

 

 

9. Lovgrunnlag:  

Tjenesten gis etter Lov om helse- og omsorgstjeneste i kommunen. Lov om 

folketrygd §10 og Lov om helsepersonell. 

 

Har du spørsmål eller klager vedrørende ergoterapitjenesten rettes disse til 

ergoterapeuten eller til Virksomhetsleder for Barn og Familie (BOFA) v/ Iren Skurdal 

Tlf. Nord-Fron kommune  61216100. 
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