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Avlastningstiltak 

Lovgrunnlag: 

Lov om pasient- og brukerrettigheter av 02.07.1999 nr 63. 

Kap 2-1a. 2.ledd: Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra 

kommunen.  

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24.06. 2011 nr 30. 

Kap 3. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester. For å oppfylle dette ansvar skal 

kommunen ihht § 3-6 nr. 2, tilby avlastningstiltak. 

 

Mål for tjenesten 

• Omsorgsyter får avlastning slik at omsorgen for den omsorgstrengende fortsatt kan  

     ivaretas i hjemmet. Omsorgyter ivaretas slik at vedkommende kan opprettholde gode  

     familierelasjoner, bevare sosialt nettverk og ha mulighet for nødvendig fritid og ferie. 

 

Hvem kan få tjenesten 

• Personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. 

• Når omsorgsbehovet er slik at den omsorgstrengende ikke kan være alene hele eller 

deler av døgnet. 

• Når omsorgyter ikke får opprettholdt gode familieralasjoner, sosialt nettverk og 

nødvendig fritid/ ferie. 

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

      større behov for hjelp enn det som normalt forventes i forhold til alder (gjelder  

            spes. barn). 

• Omsorgstrengende som oppholder seg i kommunen     

 

Tjenestens innhold 

 

• Avlastning kan gis i sykehjemmet, ved Harestua bo- og avlastningsenhet, i private 

avlastningshjem eller i hjemmet hos den omsorgstrengende 

• Avlastning i hjemmet kan være dag-, kveld-, og eller natt. 

• Pasient/bruker vil motta bistand ut fra behov. 

 

Hva kan bruker forvente av Lunner kommune: 

• Vi overholder taushetsplikten  

• Vi viser respekt og vennlighet 

• Vi bruker ID kort med den ansattes navn, bilde og med vårt kommunevåpen 

• Vi gir deg informasjon, råd og veiledning om kommunens tjenester  

• Vi vil sammen med deg kartlegge ditt helhetlige behov for hjelp og du vil få informasjon  

   om individuell plan  

• Tildelingskontoret behandler din søknad og fatter vedtak om tjenesten etter utført  

   kartlegging sammen med legeopplysninger og en tverrfaglig vurdering er utført. 
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   Vedtaket sendes deg sammen med aktuell tjenestebeskrivelse og et eget   informasjon- 

   hefte 

   

Tjenesten gis ut fra vedtak og forskrift om kvalitet i pleie-og omsorgstjenestene av 27.06.03.  

 

Våre forventninger til omsorsgsyter/omsorsgstrengende 

• Gir oss nødvendige opplysninger om omsorgsbehovet. 

• Gjør dere kjent med innhold i vedtaket. 

• Ved avlastning i privat hjem, være behjelpelig med å finne person / familie til oppdraget.   

• Du tar kontakt ved behov for informasjon, råd og veiledning, evnt klage. 

• Du er selv ansvarlig for verdisaker/gjenstander som medbringes ved institusjonsopphold 

• Det tøyet du tar med ved institusjonsopphold må du merke. 

       

Kommunale vilkår 

• Både omsorgsyter og omsorgsmottaker oppfordres til å ta i bruk tekniske hjelpemidler for 

å lette bistandsbehovet 

• Foreldres omsorgsplikt overfor mindreårige barn skal medregnes før arbeidet kan anses å 

være omfattende og særskilt tyngende.   

• Omsorgstrengende må følge regler og rutiner ved institusjonen. 

• Den omsorgstrengende må ha med nødvendig personlig utstyr, medisiner, evnt 

sondemat, bil innvilget av NAV og hjelpemidler (stokk, rullator/krykker, rullestol) 

som brukes daglig, sistnevnte hvis mulig. 

 

Praktiske opplysninger 

Avlastningstiltak er gratis. 

Kommunen dekker utgifter til transport til/fra avlastningstiltak og avtale gjøres direkte med 

utfører. 

Saksbehandlingstid 

1 - 4 uker 

Klageadgang 

Du har rett til å klage på vedtaket og på utførelse av tjenesten. Informasjon om klageadgang 

og klagefrist vil fremgå av vedtaket. 

 

Ved behov for mer opplysninger / event. søknadsskjema, ta kontakt med:  

Tildelingskontoret for pleie og omsorgstjenester 

 

Telefon: 61 32 40 00/61 32 46 50 

Telefontid: Man -- fredag fra kl. 10.00 – 14.00  

 

Søknad kan også lastes ned på kommunens hjemmeside, www.lunner.kommune.no/ 

http://www.lunner.kommune.no/
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Søknad må sendes per post pga personvernet 

 

Søknad sendes 

Lunnner kommune 

Tildelingskontoret for pleie og omsorgstjenester 

Sandsvegen 1 

2740 ROA 

 

 

 

 

 


