
Helsetjenester i hjemmet. 

Beskrivelse av tjenesten 

Kommunen sørger for nødvendig helse- og omsorgstjeneste til personer som på grunn 

av helsesvikt og/eller funksjonsnedsettelse ikke mestrer nødvendig egenomsorg.  

All hjelp tildeles etter individuell og faglig vurdering. Dette gjøres sammen med 

tjenestemottaker og eventuelt pårørende. 

Tjenesten skal sammen med teknologi, hjelpemidler og tilrettelegging, bedre eller 

opprettholde tjenestemottakers helsetilstand og funksjonsnivå. Målet er at 

tjenestemottaker skal mestre livet mest mulig selvstendig.  

Hjemmesykepleie er tilgjengelig hele døgnet, alle årets dager. 

 

Følgende tjenester i forbindelse med nødvendig helsehjelp kan være 

aktuelle: 

• Råd og veiledning i forbindelse med sykdom og sykdomsforebygging 

• Opplæring og vedlikehold av ferdigheter for å ta vare på egen helse  

• Bistand og tilrettelegging i forbindelse med personlig hygiene og ernæring  

• Bistand med medisiner 

• Sårbehandling og injeksjoner for dem som ikke kan oppsøke legekontor 

• Hjelp til symptomlindring 

• Stell og pleie til alvorlige syke og døende   

• Tjenesten gir pleie og omsorg til mennesker med akutt/kronisk sykdom og/eller 

nedsatt funksjonsevne. 

• Tjenesten kan bidra med forebyggende tiltak, veiledning, rehabilitering og pleie i 

alle livets faser.  

 

Spesielle vilkår 

• Tjenestemottaker bor eller midlertidig oppholder seg i Lunner kommune.  

• Tjenestemottaker har akutt/kronisk sykdom og/eller nedsatt funksjonsevne.  

• Tjenestemottaker har behov for nødvendig helse- og omsorgshjelp  

• Behov for helsetjeneste i hjemmet vurderes med utgangspunkt i kartlegging av 

funksjonsnivå(IPLOS), med spesiell vekt på tjenestemottakers evne til å ivareta 

egenomsorg og tjenestemottakers helsetilstand.  

• Tjenestemottaker kan ikke selv oppsøke helsehjelp på grunn av helsemessige 

utfordringer eller har behov for omfattende sykepleierfaglige prosedyrer.  



• Hjelpemidler og velferdsteknologi som gjør søker mer selvhjulpen benyttes og/eller 

er forsøkt 

 

Evaluering og revurdering 

• Er det fortsatt behov for nødvendig helse- og omsorgshjelp?  

• Er tjenesten nyttig, og har den hatt forventet effekt? 

• Er tjenestens formål å dekke basale behov?  

• Er det hjelpemimdler eller teknologi som kan erstatte deler eller all 

personbistanden?  

• Er det endringer i tjenestemottakers helsetilstand og/eller funksjonsnivå? 

 

Forhold som ikke gir rett til helsetjenester i hjemmet  

• Pasienter som trenger akutt medisinsk/kirurgisk og psykiatrisk behandling 

• Pasienter som er mobile og som har få eller ingen tjenester fra hjemmetjenesten, må 

benytte privat multidose  

• Hjelpebehov som kan ivaretas av velferdsteknologi, som for eksempel 

medisindispenser eller trygghetsalarm. 

 

• Tjenestemottakers ansvar 
• Sørge for nødvendig utstyr som rent tøy, rene håndklær og personlig hygieniske 

artikler.  

• Tilrettelegge hjemmet slik at ansatte kan utføre tjenesten på en forsvarlig måte, jfr. 

Arbeidsmiljølovens § 4-4.  

• Hunder og andre husdyr holdes adskilt fra de ansatte.  

• Rydde snø og strø privat vei, slik at veien er farbar og utvendig lys på kveld og natt. 

• Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden jfr. 

Arbeidsmiljølovens § 4-3.  

 

Egenbetaling  

• Kommunen kan ikke ta betalt for denne tjenesten. 

 

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 § 3-2, punkt 6, bokstav a. Helsetjenester i hjemmet 


