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RETNINGSLINJER FOR INNTAKSTEAMET I 

OMSORG/HELSE- OG VELFERD. 

 

MANDAT: 

 Tildeling av alle kategorier sykehjemsopphold.  

 Tildeling av kommunale leiligheter i Bøsenteret (omsorgsboliger), Bøhaugen (pu-

leiligheter), Gosen (leiligheter rus/psykiatri), og framtidige kommunale leiligheter som 

bygges i henhold til vedtatt Bolisosial handlingsplan 2016 – 2020. 

 Sikre en faglig forsvarlig vurdering og behandling av alle søknader, samt løpende 

vurdering og behandling av alle innvilgede søknader/tjenester i henhold til Lov om 

kommunale helse- og omsorgstjenester, og ventelister i henhold til Forskrift om rett til 

opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særlig tilrettelagt for heldøgnstjenester – 

Kriterier og ventelister. 

 

MØTETID/STED: 

Møtene avholdes ukentlig, p.t. hver onsdag kl. 08.00 – 09.00, på Solbø sjukeheim. 

 

5 STK. FASTE MEDLEMMER MED STEMMERETT: 

 Omsorgsleder, møteleder og sekretær. 

 Enhetsleder Solbø sjukeheim. 

 Enhetsleder hjemmetjenesten. 

 Fysioterapeut Solbø sjukeheim. 

 Tilsynslege. 

V/behov, kan omsorgsleder innkalle annet fagpersonell, uten stemmerett.  

Helse- og velferdsleder innkalles v/tildeling av leiligheter innen helse- og velferdsavdelingens 

ansvarsområde, uten stemmerett. 
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BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENKELTVEDTAK I 

TJENESTEOMRÅDET. 

 

Klage fremmes etter: 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 

 Forvaltningsloven § 28. 

Innsynsrett: 

 Forvaltningslovens §§ 18 og 19, jfr. § 27, 3. ledd, og etter Lov om pasient- og 

brukerrettigheter § 5-1. 

 

Saksgang i klagesaker: 

1. Klagen fremmes skriftlig med begrunnelse, samt eventuelt andre opplysninger som 

kan ha betydning for klagebehandlingen. Omsorgskontoret har plikt til å bistå klager 

med å skrive klagen dersom han/hun ber om dette. 

2. Klagen skal beskrive vedtaket som påklages, og beskrive hvilke endringer som 

kreves. 

3. Klagen legges fra for inntaksteamet til behandling. 

4. Klagebehandlingen har to alternativ: 

a. Klagen tas til følge, nytt vedtak fattes og iverksettes snarest mulig. 

b. Klagen tas ikke til følge, og oversendes Fylkesmannen til endelig behandling. 
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TILDELING AV OMSORGSBOLIG 

 

Lovhjemmel: 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, § 3-7. 

 

Forutsetninger: 

 Skriftlig samtykke fra søker eller fullmektig, må foreligge. Omsorgsavdelingen kan 

v/behov, bistå med å skrive søknaden. Muntlig søknad kan unntaksvis godtas. 

 V/innmeldt bekymringsmelding, vil undersøkelse blir foretatt. 

 Søknaden må ha vært gjennom omsorgsavdelingens faglige vurderingsprosess, og 

konklusjon/faglig anbefaling må foreligge. 

 Søker må ha alders- eller uførepensjon. 

 Søker må være registrert tjenestemottaker i omsorgsavdelingen, dvs. helsehjelp i 

hjemmet og/eller psykisk helsetjeneste. 

 

Kriterie: 

 Redusert funksjonsnivå, nedsatt egenomsorg.  

 

Mål: 

 Øke selvstendighet/egenmestring, redusere behovet for kommunale tjenester. 

 Forebygge/utsette behov for sykehjemsplass. 

 Bryte en isolert tilværelse, forebygge ensomhet og depresjon. 

 

Ved tildeling av tjenesten må: 

 Forutsetningene må være til stede. 

 Kriteriet må være oppfylt. 

 I helt spesielle tilfeller kan tildeling gjøres uten at kriteriene er oppfylt. 

 

Tjenesten faktureres i henhold til skriftlig vedtak og gjeldende husleiekontrakt. 

 

Inntaksteamet har tildelingsrett, og søknader behandles her. 

 

 

 

  



Side 6 av 26 

TILDELING AV OMSORGSLØNN. 

Lovhjemmel: 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, § 3-6. 

 

Forutsetninger: 

 Skriftlig samtykke fra søker (omsorgstrengende eller omsorgsgiver) eller fullmektig 

må foreligge. Helse- og velferdsavdelingen kan v/behov, bistå med å skrive 

søknaden. Muntlig søknad kan unntaksvis godtas. 

 V/innmeldt bekymringsmelding, vil undersøkelse blir foretatt. 

 Søknaden må ha vært gjennom helse- og velferdsavdelingens faglige 

vurderingsprosess, og konklusjon/faglig anbefaling må foreligge. 

 

Kriterier: 

 Behovet må ses i sammenheng med kommunens øvrige tjenestetilbud. 

 Tjenesten må faglig vurderes som det beste tilbudet. 

 Omsorgsbyrden må defineres som varig og særlig tyngende. 

 Egne kriterier gjelder for barn hvor foresatte har omsorgsplikt. 

 Viser for øvrig til Statens veileder, www.regjeringen.no 

 

 

Ved tildeling av tjenesten må: 

 Forutsetningene må være til stede. 

 Kriteriene må være oppfylt. 

Tildeling av omsorgslønn skjer for en tidsbegrenset periode. Innvilget periode angis i 

vedtaket. Før tjenesten eventuelt forlenges, skal det foretas en ny, faglig vurdering. 

Omsorgslønn er ment som en kompensasjon for særlig tyngende omsorgsarbeid, ikke full 

dekning for medgått tid. 

 

Koordinator for barn og unge, i samråd med helse- og velferdsleder, har delegert myndighet 

til å fatte vedtak om omsorgslønn. Begge signerer vedtakene. 
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TILDELING AV STØTTEKONTAKT. 

Lovhjemmel: 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, §3-2 b, 3-2-6.b. 

 

Forutsetninger: 

 Skriftlig samtykke fra søker eller fullmektig må foreligge. Helse- og velferdsavdelingen 

kan v/behov, bistå med å skrive søknaden. Muntlig søknad kan unntaksvis godtas. 

 V/innmeldt bekymringsmelding, vil undersøkelse blir foretatt. 

 Søknaden må ha vært gjennom helse- og velferdsavdelingens faglige 

vurderingsprosess, og konklusjon/faglig anbefaling må foreligge. 

 

Kriterier: 

 Bryte en isolert tilværelse. 

 Funksjonstap eller medfødte utfordringer som utløser behov for personlig assistanse 

for å kunne utføre nødvendige oppgaver, kunne delta sosialt, fritidsaktiviteter, 

leksehjelp m.m. 

 Forebygge depresjon og ensomhet, samt utvikling av uønsket adferd.. 

Ved tildeling av tjenesten må: 

 Forutsetningene må være til stede. 

 Minst et av kriteriene må være oppfylt. 

 

Tildeling av støttekontakt skjer for en tidsbegrenset periode. Innvilget periode angis i 

vedtaket. Før tjenesten eventuelt forlenges, skal det foretas en ny, faglig vurdering. 

Tjenesten er gratis. 

Koordinator for barn og unge, i samråd med helse- og velferdsleder, har delegert myndighet 

til å fatte vedtak om støttekontakt. Begge signerer vedtakene. 
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TILDELING AV KOMMUNAL AVLASTNING TIL BARN OG 

UNGE VOKSNE. 

 

 

Lovhjemmel: 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, § 3-2 -6 d. 

 

Forutsetninger: 

 Skriftlig samtykke fra søker eller fullmektig må foreligge. Helse- og velferdsavdelingen 

kan v/behov, bistå med å skrive søknaden. Muntlig søknad kan unntaksvis godtas. 

 V/innmeldt bekymringsmelding, vil undersøkelse blir foretatt. 

 Søknaden må ha vært gjennom helse- og velferdsavdelingens  faglige 

vurderingsprosess, og konklusjon/faglig anbefaling må foreligge. 

 Søker må være hjemmeboende. 

Kriterier: 

 Familier med varige og særlig tyngende omsorgsarbeid. 

 Hindre overbelastning, sikre fritid/ferie og muliggjøre deltakelse i vanlige 

samfunnsmessige aktiviteter. 

 Avlastning kan gis i eller utenfor hjemmet, i eller utenfor institusjon. 

Ved tildeling av tjenesten må: 

 Forutsetningene være til stede. 

 Minst ett av kriteriene være til stede. 

Tildeling av avlastning skjer for en tidsbegrenset periode. Innvilget periode angis i vedtaket. 

Før tjenesten eventuelt forlenges, skal det foretas en ny, faglig vurdering. 

Tjenesten er gratis. 

Koordinator for barn og unge, i samråd med helse- og velferdsleder, har delegert myndighet 

til å fatte vedtak om omsorgslønn. Begge signerer vedtakene. 
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TILDELING AV FERDIG MIDDAG FRA KJØKKEN – SOLBØ 

SJUKEHEIM. 

Lovhjemmel: 

Denne tjenesten er ikke lovpålagt. 

 

Målet med tjenesten er å bedre ernæringsstatus og allmenntilstand.  

 

Forutsetninger: 

 Skriftlig samtykke fra søker eller fullmektig må foreligge. Omsorgsavdelingen kan 

v/behov, bistå med å skrive søknaden. Muntlig søknad kan unntaksvis godtas. 

 V/innmeldt bekymringsmelding, vil undersøkelse blir foretatt. 

 Søker må være registrert bruker i omsorgsavdelingen. 

 Søker bor alene, eller har ingen andre voksne i husstanden som kan ivareta 

oppgaven. 

 Søknaden må ha vært gjennom omsorgsavdelingens faglige vurderingsprosess, og 

konklusjon/faglig anbefaling må foreligge. 

 

Kriterier: 

 Søker må være ute av stand til selv å kunne varme opp ferdig middag, uavhengig hva 

som er årsaken til dette. 

 Behov for spesialkost/diett relatert til diagnose. Her vil kjøkkenets kapasitet være 

avgjørende. 

Ved tildeling av tjenesten må: 

 Forutsetningene være til stede. 

 Minst ett av kriteriene være til stede. 

Tildeling av middagsombringing skjer for en tidsbegrenset periode. Innvilget periode angis i 

vedtaket. Før tjenesten eventuelt forlenges, skal det foretas en ny, faglig vurdering. 

Tjenesten faktureres i henhold til gjeldende egenbetaling vedtatt av kommunestyret. 

Enhetsleder i hjemmetjenesten, i samarbeid med omsorgsleder, har delegert myndighet til å 

fatte vedtak om middagsombringing.  
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TILDELING AV BPA (BRUKERSTYRT PERSONLIG 

ASSISTANSE). 

Lovhjemmel: 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2-6 b, jfr. § 3-8. 

Forutsetninger: 

 Skriftlig samtykke fra søker eller fullmektig må foreligge. Helse- og velferdsavdelingen 

kan v/behov, bistå med å skrive søknaden. Muntlig søknad kan unntaksvis godtas. 

 V/innmeldt bekymringsmelding, vil undersøkelse blir foretatt.  

 Søknaden må ha vært gjennom helse- og velferdsavdelingens faglige 

vurderingsprosess, og konklusjon/faglig anbefaling må foreligge. 

 

Kriterier: 

 Rett til kommunale helse- og omsorgstjenester etter Lov om helse- og 

omsorgstjenester i stort omfang. 

 Må kunne nyttiggjøre seg tjenesten, og må være den beste måten å dekke 

tjenestebehovet på .  

 Fra 2015 vil enkelte ha lovfestet rett til tjenesten fra til fylte 67 år. 

 

Ved tildeling av tjenesten må: 

 Forutsetningene være til stede. 

 Minst ett av kriteriene være til stede. 

Tjenesten er gratis, med unntak av den andelen som defineres som praktisk bistand. Denne 

kan kommunen velge å fakturere etter gjeldende egenbetaling vedtatt av kommunestyret. 

 

Koordinator for barn og unge voksne, i samarbeid med helse- og velferdsleder, har delegert 

til å fatte vedtak om BPA. 
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TILDELING AV PRAKTISK BISTAND. 

Lovhjemmel: 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, § 3-2 b. 

Formål: 

Tjenestens formål er å gi den enkelte mulighet til å mestre praktiske gjøremål i hjemmet, og 

bidra til at tjenestemottaker kan bo lengst mulig i eget hjem. Tjenesten skal gis etter hjelp – til 

selvhjelpsprinsippet ved å stimulere til egenaktivitet ut fra eget funksjonsnivå. 

Forutsetninger: 

 Skriftlig samtykke fra søker eller fullmektig må foreligge. Omsorgsavdelingen kan 

v/behov, bistå med å skrive søknaden. Muntlig søknad kan unntaksvis godtas. 

 V/innmeldt bekymringsmelding, vil undersøkelse blir foretatt. 

 Består husstanden av flere voksne enn søker, forventes det at øvrige 

husstandsmedlemmer kan ivareta hele eller deler av oppgavene det søkes hjelp til. 

Unntaksvis kan allikevel tjeneste innvilges, dvs. når øvrige husstandsmedlemmer 

vurderes å ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. 

 Hjelp til rengjøring m.m. opphører når/dersom voksne barn eller andre voksne 

bor/oppholder seg i huset over tid (ferier o.l.). 

 Viser for øvrig til kommunens informasjonsbrosjyre ang. krav til tjenestemottaker når 

det gjelder tilrettelegging/tilpasning av boligen, stille nødvendig utstyr til disposisjon, 

inneklima, hva det ytes hjelp til, hvilke oppgaver som ikke utføres m.m.  

 Søknaden må ha vært gjennom omsorgsavdelingens faglige vurderingsprosess, og 

konklusjon/faglig anbefaling må foreligge. 

Kriterier: 

 Søker må ha, på grunn av sykdom, skade eller funksjonshemming, behov for hjelp til 

tyngre husarbeid som støvsuging, gulvvask, klesvask, sengeskift og vask av bad 

m.m. 

 Det ytes ikke hjelp til de oppgavene søker selv kan utføre. 

 Det vurderes som om det kan føre til helsemessige konsekvenser dersom ikke 

hjelpen gis. 

Ved tildeling av tjenesten må: 

 Forutsetningene være til stede. 

 Minst ett av kriteriene være til stede. 

Tildeling av praktisk bistand skjer for en tidsbegrenset periode. Innvilget periode angis i 

vedtaket. Før tjenesten eventuelt forlenges, skal det foretas en ny, faglig vurdering. 

Tjenesten faktureres i henhold til gjeldende egenbetaling vedtatt av kommunestyret. 

Enhetsleder i hjemmetjenesten, i samarbeid med omsorgsleder, har delegert myndighet til å 

fatte vedtak om praktisk bistand. 
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TILDELING AV BISTAND I BOLIG. 

Lovhjemmel:  

Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester § 3-2-6-b. 

Forutsetninger: 

 Skriftlig samtykke fra søker eller fullmektig må foreligge. Omsorgs- eller helse- og 

velferdsavdelingen kan v/behov, bistå med å skrive søknaden. Muntlig søknad kan 

unntaksvis godtas. 

 V/innmeldt bekymringsmelding, vil undersøkelse blir foretatt. 

 Faglig vurdering dokumenterer at søker ikke kan ivareta oppgavene på egen hånd. 

 Tjenesten kan tildeles både i leid og eid bolig. 

 Søknaden må ha vært gjennom omsorgs- eller helse- og velferdsavdelingens faglige 

vurderingsprosess, og konklusjon/faglig anbefaling må foreligge. 

 

Kriterier: 

 Oppfølging i å fungere i dagliglivet, både i bolig og utenfor. 

 Bistand i nødvendige gjøremål i dagliglivet, i og utenfor bolig. 

 Kan også være ADL-trening, opplæring i dagliglivets gjøremål. 

 

Ved tildeling av tjenesten må: 

 Forutsetningene være til stede 

 Minst ett av kriteriene være til stede. 

 

 

Tildeling av bistand i bolig skjer for en tidsbegrenset periode. Innvilget periode angis i 

vedtaket. Før tjenesten eventuelt forlenges, skal det foretas en ny, faglig vurdering. 

Tjenesten er gratis. 

 

Koordinator for barn og unge eller enhetsleder hjemmetjenesten, i samarbeid med 

omsorgsleder eller helse- og velferdsleder, har delegert myndighet til å fatte vedtak om 

bistand i bolig. 
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TILDELING AV TRYGGHETSALARM. 

Forutsetninger: 

 Skriftlig samtykke fra søker eller fullmektig må foreligge. Omsorgsavdelingen kan 

v/behov, bistå med å skrive søknaden. Muntlig søknad kan unntaksvis godtas. 

 V/innmeldt bekymringsmelding, vil undersøkelse blir foretatt. 

 Søknaden må ha vært gjennom omsorgsavdelingens faglige vurderingsprosess, og 

konklusjon/faglig anbefaling må foreligge. 

 

Kriterier: 

 Øke tryggheten i eget hjem og i sitt nærområde, slik at søker fortsatt kan være fysisk 

og sosialt aktiv. 

 Søker bør ha innvilget tjenesten helsehjelp i hjemmet, men kan i noen tilfeller 

innvilges trygghetsalarm uten slik tjeneste. 

 Søker vurderes å ha et økt behov for hjelp av kvalifisert helsepersonell. 

 Trygghetsalarmen knyttes direkte mot kommunens hjemmetjeneste. 

Ved tildeling av tjenesten må: 

 Forutsetningene være til stede. 

 Minst ett av kriteriene/nivåene være til stede. 

 

Tildeling av trygghetsalarm skjer for en tidsbegrenset periode. Innvilget periode angis i 

vedtaket. Før tjenesten eventuelt forlenges, skal det foretas en ny, faglig vurdering. 

Videre betinger tildeling av trygghetsalarm alltid montering av e-lås. 

Tjenesten faktureres i henhold til gjeldende egenbetaling vedtatt av kommunestyret. 

 

Enhetsleder i hjemmetjenesten, i samarbeid med omsorgsleder, har delegert myndighet til å 

fatte vedtak om trygghetsalarm.  
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TILDELING AV HELSEHJELP I HJEMMET. 

Lovhjemmel: 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2-6 a. 

 

Forutsetninger: 

 Skriftlig samtykke fra søker eller fullmektig må foreligge. Omsorgsavdelingen kan 

v/behov, bistå med å skrive søknaden. Muntlig søknad kan unntaksvis godtas. 

 V/innmeldt bekymringsmelding, vil undersøkelse blir foretatt. 

 Søker må ha rett til tjenesten etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 

 Søknaden må ha vært gjennom omsorgsavdelingens faglige vurderingsprosess, og 

konklusjon/faglig anbefaling må foreligge. 

 

Kriterier: 

 Råd og veiledning i forbindelse med eller forebyggelse av sykdom. 

 Opplæring og vedlikehold av ferdigheter for å ivareta egen helse. 

 Hjelp og tilrettelegging i forbindelse med personlig hygiene og ernæring. 

 Bistand til nødvendig administrasjon av medikamenter. 

 Sårbehandling og injeksjoner for registrert brukere som ikke selv kan oppsøke 

legekontor. 

 Hjelp til symptomlindring, stell og pleie til alvorlig syke og døende. Støtte og 

veiledning til deres pårørende. 

 

Ved tildeling av tjenesten må: 

 Forutsetningene være til stede. 

 Minst ett av kriteriene være til stede. 

 

Tildeling av helsehjelp i hjemmet skjer for en tidsbegrenset periode. Innvilget periode angis i 

vedtaket. Før tjenesten eventuelt forlenges, skal det foretas en ny, faglig vurdering. 

Tjenesten er gratis. 

Enhetsleder i hjemmetjenesten, i samarbeid med omsorgsleder, har delegert myndighet til å 

fatte vedtak om helsehjelp i hjemmet. 
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TILDELING AV HVERDAGSREHABILITERING -  

REHABILITERING/HABILITERING – I HJEMMET. 

Lovhjemmel: 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2-5. 

Forutsetninger: 

 Skriftlig samtykke fra søker eller fullmektig må foreligge. Omsorgsavdelingen kan 

v/behov, bistå med å skrive søknaden. Muntlig søknad kan unntaksvis godtas. 

 V/innmeldt bekymringsmelding, vil undersøkelse blir foretatt. 

 Søknaden må ha vært gjennom omsorgsavdelingens faglige vurderingsprosess, og 

konklusjon/faglig anbefaling må foreligge. 

Kriterier:  

 Det jobbes med å opprette en mestringsenhet, med hoveansvar for rehabilitering, 

demens og tjenestevurdering. Dette legges fram som egen sak til hovedutvalg for 

Levekår til høsten. Nye kriterier vil da bli en del av dette arbeidet. 

Ved tildeling av tjenesten må: 

 Forutsetningene være til stede. 

 Minst ett av kriteriene være til stede. 

 

Tildeling av hverdagsrehabilitering – Rehabilitering/habilitering i hjemmet skjer for en 

tidsbegrenset periode. Innvilget periode angis i vedtaket. Før tjenesten eventuelt forlenges, 

skal det foretas en ny, faglig vurdering. 

Tjenesten er gratis, eventuelt med unntak av egenandel for fysioterapi. 

Enhetsleder hjemmetjenesten, i samarbeid med omsorgsleder, har delegert myndighet til å 

fatte vedtak om hverdagsrehabilitering, rehabilitering/habilitering i hjemmet. 
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TILDELING AV DAGSENTER BESTASTUO. 

Lovhjemmel: 

 

Forutsetninger: 

 Skriftlig samtykke fra søker eller fullmektig må foreligge. Omsorgsavdelingen kan 

v/behov, bistå med å skrive søknaden. Muntlig søknad kan unntaksvis godtas. 

 V/innmeldt bekymringsmelding, vil undersøkelse blir foretatt. 

 Søker må være hjemmeboende. 

 Søknaden må ha vært gjennom omsorgsavdelingens faglige vurderingsprosess, og 

konklusjon/faglig anbefaling må foreligge. 

 

Kriterier: 

 Søker må ha en ferdig utredet demensdiagnose, eller være under utredning for dette. 

 Utsette behovet for innleggelse i sykehjem, forlenge perioden søker kan bo i eget 

hjem. 

 Tjenesten må være avlastende for ektefelle og/eller andre i husstanden som har det 

daglige omsorgsansvaret. 

 

Ved tildeling av tjenesten må: 

 Forutsetningene være til stede. 

 Minst ett av kriteriene være til stede. 

 

Tildeling av dagsenter Bestastuo skjer for en tidsbegrenset periode. Innvilget periode angis i 

vedtaket. Før tjenesten eventuelt forlenges, skal det foretas en ny, faglig vurdering. 

Tjenesten faktureres i henhold til gjeldende egenbetaling vedtatt av kommunestyret. 

Enhetsleder hjemmetjenesten, i samarbeid med omsorgsleder, har delegert myndighet til å 

fatte vedtak om dagsenter Bestastuo. 
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TILDELING AV DAGSENTER BØSENTER. 

Lovhjemmel: 

Tjenesten er ikke lovpålagt. 

 

Forutsetninger: 

 Skriftlig samtykke fra søker eller fullmektig må foreligge. Omsorgsavdelingen kan 

v/behov, bistå med å skrive søknaden. Muntlig søknad kan unntaksvis godtas. 

 V/innmeldt bekymringsmelding, vil undersøkelse blir foretatt.. 

 Søknaden må ha vært gjennom omsorgsavdelingens faglige vurderingsprosess, og 

konklusjon/faglig anbefaling må foreligge. 

 

Kriterier: 

 Utsette behov for institusjonsplass, forlenge perioden søker kan bo i eget hjem. 

 Øke livskvaliteten, forebygge ensomhet og depresjon. 

 Økt aktivitet og sosial stimulans skal gi økt egenmestring, redusere behovet for 

kommunale tjenester. 

 

Ved tildeling av tjenesten må: 

 Forutsetningene være til stede. 

 Minst ett av kriteriene være til stede. 

 

Tildeling av dagsenter Bøsenter skjer for en tidsbegrenset periode. Innvilget periode angis i 

vedtaket. Før tjenesten eventuelt forlenges, skal det foretas en ny, faglig vurdering. 

Tjenesten faktureres i henhold til gjeldende egenbetaling vedtatt av kommunestyret. 

 

Enhetsleder hjemmetjenesten, i samarbeid med omsorgsleder, har delegert myndighet til å 

fatte vedtak om dagsenter Bøsenter. 
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TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD (IL)– SOLBØ 

SJUKEHEIM. 

Lovhjemmel: 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2-6-c. 

 

Forutsetninger: 

 Skriftlig samtykke fra søker eller fullmektig må foreligge. Omsorgsavdelingen kan 

v/behov, bistå med å skrive søknaden. Muntlig søknad kan unntaksvis godtas. 

 V/innmeldt bekymringsmelding, vil undersøkelse blir foretatt. 

 Søknaden må ha vært gjennom omsorgsavdelingens faglige vurderingsprosess, og 

konklusjon/faglig anbefaling må foreligge. 

 

Kriterier: 

 Alle alternative tjenestetilbud må være utprøvd og/eller vurdert. 

 Et forsvarlig helsetilbud kan kun ivaretas på sykehjem. 

Ved tildeling av tjenesten må: 

 Forutsetningene være til stede. 

 Minst ett av kriteriene være til stede. 

 

Tildeling av langtidsopphold Solbø sjukeheim har ingen sluttdato. Imidlertid kan 

inntaksteamet, dersom det blir faglig grunnlag for det, til enhver tid revurdere vedtaket. 

Vedkommende tjenesten gjelder, kan etter eget ønske, når som helst si opp vedtaket, og 

flytte til alternativt botilbud.  

Tjenesten faktureres i henhold til retningslinjene for beregning av egenbetaling for opphold i 

institusjon i gjeldende Vederlagsforskrift, jfr. også gjeldende egenbetaling vedtatt av 

kommunestyret. 

 

Inntaksteamet har tildelingsrett, og alle søknader behandles her. 
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TILDELING AV KORTTIDSOPPHOLD (IKA) – SOLBØ 

SJUKEHEIM. 

Lovhjemmel: 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2-6-c. 

 

Forutsetninger: 

 Skriftlig samtykke fra søker eller fullmektig må foreligge. Omsorgsavdelingen kan 

v/behov, bistå med å skrive søknaden. Muntlig søknad kan unntaksvis godtas. 

 V/innmeldt bekymringsmelding, vil undersøkelse blir foretatt. 

 Søknaden må ha vært gjennom omsorgsavdelingens faglige vurderingsprosess, og 

konklusjon/faglig anbefaling må foreligge. 

 

Kriterier: 

 En forverring i helsetilstand som utløser et økt tjenestebehov som kun kan ivaretas 

på sykehjem for å sikre et forsvarlig helsetilbud. 

  

Ved tildeling av tjenesten må: 

 Forutsetningene være til stede. 

 Minst ett av kriteriene være til stede. 

 

Tildeling av korttidsopphold (IKA) skjer for en tidsbegrenset periode. Innvilget periode angis i 

vedtaket. Før tjenesten eventuelt forlenges, skal det foretas en ny, faglig vurdering. 

Tjenesten faktureres etter gjeldende satser, fastsatt gjennom statlig rundskriv. 

 

Inntaksteamet har tildelingsrett, og alle søknader behandles her. 
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TILDELING AV KORTTIDSOPPHOLD REHABILITERING 

(IKR) – SOLBØ SJUKEHEIM. 

Lovhjemmel: 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2-6-c. 

 

Forutsetninger: 

 Skriftlig samtykke fra søker eller fullmektig må foreligge. Omsorgsavdelingen kan 

v/behov, bistå med å skrive søknaden. Muntlig søknad kan unntaksvis godtas. 

 V/innmeldt bekymringsmelding, vil undersøkelse blir foretatt. 

 Søknaden må ha vært gjennom omsorgsavdelingens faglige vurderingsprosess, og 

konklusjon/faglig anbefaling må foreligge. 

 

Kriterier: 

 Dokumentert behov for tett oppfølging og opptrening/rehabilitering som kun kan 

ivaretas i sykehjem på en faglig forsvarlig måte, f.eks. etter en sykehusinnleggelse. 

  

Ved tildeling av tjenesten må: 

 Forutsetningene være til stede. 

 Minst ett av kriteriene være til stede. 

 

Tildeling av korttidsopphold rehabilitering (IKR) skjer for en tidsbegrenset periode. Innvilget 

periode angis i vedtaket. Før tjenesten eventuelt forlenges, skal det foretas en ny, faglig 

vurdering. 

Tjenesten faktureres etter gjeldende satser, fastsatt gjennom statlig rundskriv. 

 

 

 

Inntaksteamet har tildelingsrett, og alle søknader behandles her. 

 

  



Side 21 av 26 

TILDELING AV KORTTIDSOPPHOLD 

UTREDNING/BEHANDLING (IKU) – SOLBØ SJUKEHEIM. 

Lovhjemmel: 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2-6-c. 

 

Forutsetninger: 

 Skriftlig samtykke fra søker eller fullmektig må foreligge. Omsorgsavdelingen kan 

v/behov, bistå med å skrive søknaden. Muntlig søknad kan unntaksvis godtas. 

 V/innmeldt bekymringsmelding, vil undersøkelse blir foretatt. 

 Søknaden må ha vært gjennom omsorgsavdelingens faglige vurderingsprosess, og 

konklusjon/faglig anbefaling må foreligge. 

 

Kriterier: 

 Endring/forverring i helsetilstand som kun kan følges opp, kartlegges og behandles i 

sykehjem på en forsvarlig måte. 

 Bedre allmenntilstand, øke funksjonsnivå og egenmestring, slik at søker kan fungere 

bedre i eget hjem etter oppholdet. 

 Utsette behov for permanent sykehjemsopphold, forlenge perioden i eget hjem.  

Ved tildeling av tjenesten må: 

 Forutsetningene være til stede. 

 Minst ett av kriteriene være til stede. 

 

Tildeling av korttidsopphold utredning/behandling (IKU) skjer for en tidsbegrenset periode. 

Innvilget periode angis i vedtaket. Før tjenesten eventuelt forlenges, skal det foretas en ny, 

faglig vurdering. 

Tjenesten faktureres etter gjeldende satser, fastsatt gjennom statlig rundskriv. 

 

 

 

Inntaksteamet har tildelingsrett, og alle søknader behandles her. 
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TILDELING AV DAG/NATTOPPHOLD – SOLBØ 

SJUKEHEIM. 

Lovhjemmel: 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2-6-c. 

 

Forutsetninger: 

 Skriftlig samtykke fra søker eller fullmektig må foreligge. Omsorgsavdelingen kan 

v/behov, bistå med å skrive søknaden. Muntlig søknad kan unntaksvis godtas. 

 V/innmeldt bekymringsmelding, vil undersøkelse blir foretatt. 

 Søknaden må ha vært gjennom omsorgsavdelingens faglige vurderingsprosess, og 

konklusjon/faglig anbefaling må foreligge. 

 

Kriterier: 

 Utsette behovet for fast sykehjemsplass. 

 Avlaste ektefelle eller andre i husstanden som har det daglige omsorgsansvaret. 

 Ektefelle eller andre omsorgspersoner i husstanden er bortreist for kortere eller 

lengre periode, og dette kan være et forsvarlig alternativ til ordinært korttidsopphold. 

Ved tildeling av tjenesten må: 

 Forutsetningene være til stede. 

 Minst ett av kriteriene være til stede. 

 

Tildeling av dag/nattopphold skjer for en tidsbegrenset periode. Innvilget periode angis i 

vedtaket. Før tjenesten eventuelt forlenges, skal det foretas en ny, faglig vurdering. 

Tjenesten faktureres etter gjeldende satser, fastsatt gjennom statlig rundskriv. 

 

Inntaksteamet har tildelingsrett, og alle søknader behandles her. 
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TILDELING AV AVLASTNINGSOPPHOLD (ALL) – SOLBØ 

SJUKEHEIM. 

Lovhjemmel: 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2-6-c og d. 

 

Forutsetninger: 

 Skriftlig samtykke fra søker eller fullmektig må foreligge. Omsorgsavdelingen kan 

v/behov, bistå med å skrive søknaden. Muntlig søknad kan unntaksvis godtas. 

 V/innmeldt bekymringsmelding, vil undersøkelse blir foretatt. 

 Søknaden må ha vært gjennom omsorgsavdelingens faglige vurderingsprosess, og 

konklusjon/faglig anbefaling må foreligge. 

 

Kriterier: 

 Avlaste ektefelle eller andre som har det daglige omsorgsansvaret. 

 Utsette behovet for fast sykehjemsplass, forlenge perioden søker kan bo i eget hjem. 

Ved tildeling av tjenesten må: 

 Forutsetningene være til stede. 

 Minst ett av kriteriene være til stede. 

 

Tildeling av avlastningsopphold – Solbø sjukeheim skjer for en tidsbegrenset periode. 

Innvilget periode angis i vedtaket. Før tjenesten eventuelt forlenges, skal det foretas en ny, 

faglig vurdering. 

Avlastningsopphold er en gratis tjeneste. 

 

 

Inntaksteamet har tildelingsrett, og alle søknader behandles her. 
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TILDELING AV AMBULERENDE VAKTMESTER. 

Lovhjemmel: 

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. 

Forutsetninger: 

 Kapasiteten til vaktmester vil være begrensende faktor for denne tjenesten. 

 Må ha innvilget kommunale helse- og omsorgstjenester. 

 Søker må bo i eget hus el. selveierleilighet. 

 

Kriterier: 

 Bistå med mindre, enkle, praktiske oppgaver som ikke kan kjøpes/utføres av private 

håndverkerfirma, pårørende eller frivillige.  

 Det ytes ikke bistand til generelt vedlikehold av bolig, hagearbeid eller vedkløyving  

o.l. 

Ved tildeling av tjenesten må: 

 Forutsetningene være til stede. 

 Minst ett av kriteriene være til stede. 

 

Tildeling av tjenesten ambulerende vaktmester gjelder som hovedregel ett enkeltstående 

oppdrag. For eventuelt flere/nye tjenester, må det komme ny(e) henvendelse(r) til 

omsorgskontoret, muntlig eller skriftlig. 

Tjenesten faktureres etter gjeldende egenbetaling vedtatt av kommunestyret. 

 

Sekretær v/omsorgskontoret, etter råd fra vaktmester og driftsleder i teknikk- og miljø, har 

delegert myndighet til å iverksette tjenesten(e). 
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TILDELING AV PSYKISKE HELSETJENESTER. 

Lovhjemmel: 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2-4 og 5. 

 

Forutsetninger: 

 Skriftlig samtykke fra søker eller fullmektig må foreligge. Helse- og velferdsavdelingen 

v/psykisk helsetjeneste kan v/behov, bistå med å skrive søknaden. Muntlig søknad 

kan unntaksvis godtas. 

 V/innmeldt bekymringsmelding, vil undersøkelse blir foretatt. 

 

Kriterier: 

 Vedkommende opplever å være i en livskrise eller å ha problemer i hverdagen. 

 Lavterskeltilbud basert på frivillighet, ikke nødvendig med henvisning fra lege. 

 Forebygge behov for tjenester på et høyere omsorgsnivå, fra 

spesialisthelsetjenesten. 

 Vedkommende må ha psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer, og kunne 

nyttiggjøre seg de tilbudene som gis. 

 Det kan føre til ytterligere helseproblemer dersom tjenesten ikke gis. 

Ved tildeling av tjenesten må: 

 Forutsetningene være til stede. 

 Minst ett av kriteriene være til stede. 

 

Tildeling av psykiske helsetjenester skjer for en tidsbegrenset periode. Innvilget periode 

angis i vedtaket. Før tjenesten eventuelt forlenges, skal det foretas en ny, faglig vurdering. 

Tjenesten er en gratis. 

 

Leder psykisk helsetjeneste/kommunepsykolog, i samarbeid med helse- og velferdsleder, 

har delegert myndighet til å fatte vedtak. 

 

 

 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Gaute Frøyland 
Omsorgssjef 
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