
Tjenestebeskrivelse: Praktisk bistand 

Kommunen ønsker å bidra til at tjenestemottaker skal bli mest mulig selvstendig og 

selvhjulpen i nødvendige daglige gjøremål. 

 

1. Opplæring i daglige gjøremål 

Tjenesten innebærer opplæring, og legger til rette for at tjenestemottaker skal mestre å bo 

trygt og forsvarlig i eget hjem 

 

Spesielle vilkår  

• tjenestemottaker har evnen til å tilegne seg nye ferdigheter i nødvendige daglige 

gjøremål, som f.eks:  

• bruk av hjelpemidler 

• bruk av teknologi til nødvendige oppgaver/daglige gjøremål  

• bruk av nettbaserte tjenester som bank, post og innkjøp  

• tilberede måltider  

• renholdsoppgaver  

• tjenestemottaker er avhengig av bistanden for å greie dagliglivets gjøremål.  

• IPLOS funksjonskartlegging tilsier at tjenestemottaker er i behov for nødvendig helse- og 

omsorgshjelp på relevante funksjonsvariabler (Score 3-5) 

 

Evaluering og revurdering 

• Nyttiggjør tjenestemottaker seg av tjenesten?  

• Har tjenestemottaker tilegnet seg nye ferdigheter i løpet av opplæringsperioden?  

• Er tjenestemottaker motivert for opplæringen? 

• Er det potensiale for videre opplæring 

 

 

2. Praktisk bistand 

Kommunen ønsker å bidra til at tjenestemottaker er mest mulig selvhjulpen i nødvendige 

daglige gjøremål. Tjenesten sørger for nødvendig praktisk bistand, hovedsakelig renhold og 

bistand til å bestille matvarer. 



 

Spesielle vilkår  

• Varig nedsatt funksjonsevne.  

• Søker må vise til at han/hun har tilrettelagt hjemmet for enklere å mestre dagliglivets 

gjøremål. 

• Søker benytter ergonomisk rengjøringsutstyr.  

• Har søker et potensiale for å bli mer selvhjulpen i dagliglivets gjøremål vil opplæring 

iverksettes først. 

• IPLOS funksjonskartlegging tilsier at søker er i behov for nødvendig helse- og 

omsorgshjelp på relevante funksjonsvariabler (Score 3-5).  

• Bærer boligen preg av langvarig mislighold med tanke på renhold må det foretas 

hovedrengjøring før tjenesten kan iverksettes. 

 

Evaluering og revurdering: 

• Er det endringer i tjenestemottakers situasjon og funksjon? 

• Er det deloppgaver som bruker mestrer selv? 

 

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.  

 

Egenandel: 

Kommunen vil som hovedregel kreve egenandel for utførelse av opplæring i daglige gjøremål 

eller praktisk bistand.  Egenandelen beregnes ut fra husstandens samlede skattbare 

nettoinntekt før særfradrag.  

 



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 b. tilby praktisk bistand og opplæring. 

 

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester nr 1349 av 
16.12.2011. Sist endret 20.12.2016 med virkning fra 01.01.2017 

 

 

 


