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1. Innledning 
Kommunens oppgave er å motta og behandle henvendelser og søknader, herunder fatte 
beslutninger og enkeltvedtak om tildeling av tjenester som omfattes av lov om helse- og 
omsorgstjenesten, §§ 3-2, nr. 5 og  nr 6, bokstavene a-d, 3-6, 3-7 og 3-8 og § 11-2, jf pasient- og 
brukerrettighetsloven §§ 2-1, bokstav a, annet ledd, og 2-8. 
 
Forvaltningen arbeider innenfor rammen av lov og forskrift. Forvaltningen skal sikre innbyggernes 
rettsikkerhet i behandling av saker og tildeling av tjenester. Forvaltningen har et 
særlig ansvar for rettsikkerheten til de svakest stilte.  
Forvaltningens beslutninger baserer seg på oppdatert kunnskap i rettslige og faglige problemstillinger 
og bruk av faglig skjønn. 
Brukeropplevd kvalitet er et viktig element i resultatvurderingene/kvalitetsvurderingene. 
Økt fokus på brukerne og brukermedvirkning er viktig for å kunne tilby brukertilpassede tjenester. 
Forvaltningen skal arbeide effektivt, og bidra til å sikre at kommunens tjenesteyting skjer på en 
ressursmessig rasjonell måte. Samhandling på tvers av fag- og sektorgrenser er lovgivers 
krav for å sikre den enkelte et best mulig tjenestetilbud, også der det kreves bruk av tjenester 
som i seg selv ikke er lovpålagt men som etter en helhetsvurdering av brukerens situasjon kan 
vurderes som det. Enkelte lovpålagte tjenester fattes det ikke vedtak om. 
 
Tjenestene skal i nært samarbeid med tjenesteyterne evalueres og dokumenteres løpende for å sikre 
at tjenestene til enhver tid er faglig forsvarlige. 
Vedtaksansvarlig er tillagt ansvar for å kontrollere at den løpende tjenesteyting er i samsvar 
med de beslutninger / enkeltvedtak som ligger til grunn for den individuelle tjenesteytingen til 
den enkelte rettighetsinnehaver (part). 
De etiske retningslinjene for Inderøy kommune er grunnleggende for hvordan tjenestetildeling skal 
bli ivaretatt av kommunens ansatte og for kommunens møte med innbyggerne. 
For å sikre at endringer i lov og forskrift tas opp i veilederen, vil en oppdatert veileder ligge på 
kommunens hjemmeside. 

1.2 Grunnleggende prinsipp 
 All tjenesteyting skal ta utgangspunkt i den enkelte sine ressurser og føre til at brukeren 

opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring. 

 Inderøy kommune skal tilrettelegge tjenester slik at brukeren kan bo hjemme lengst mulig. 

 Inderøy kommune skal ha fleksible, trygge og tilstrekkelige tjenester med stor grad av 
brukermedvirkning. 

 Våre tjenesteytere skal bidra til stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og 
mestringsevne, likeverd og deltagelse for våre tjenestemottagere. 

1.3 Målsetting 

 Sikre søker en tverrfaglig, rettferdig og individuell vurdering av alle typer pleie-, 
rehabilitering- og omsorgstjenester. 

 Tildele rett hjelp til rett tid på rett sted, i riktig mengde, for å bygge opp om den enkeltes 
egne ressurser og mestringsevne til å møte dagliglivets utfordringer, både i og utenfor 
hjemmet.  

 Brukere skal få bo lengst mulig i egen bolig. 

 Utføre tjenester med god kvalitet. 

 Utnytte ressursene på en god og effektiv måte.  
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 Tildele tjenester i tråd med BEON-prinsippet; beste effektive omsorgsnivå. 
 

De tjenestene det fattes vedtak på er merket med * i dokumentet. 
 

2. Lovanvendelse 

2.1. Forvaltningsloven 

§ 1. (lovens generelle virkeområde). 

 
Loven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i eller i 
medhold av lov. Som forvaltningsorgan regnes i denne lov et hvert organ for stat eller 
kommune. Privat rettssubjekt regnes som forvaltningsorgan i saker hvor det treffer enkeltvedtak 
eller utferdiger forskrift. 
 
Endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 12 jan 1995 nr. 4 (ikr. 1 apr 1995). 

 

§ 2. (definisjoner). 

 
I denne lov menes med: 
a) vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt 
eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer 
(enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter); 
b) enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte 
personer; 
c) forskrift, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en 
ubestemt krets av personer; 
d) offentlig tjenestemann, en embetsmann eller annen som er ansatt i statens eller en 
kommunes tjeneste; 
e) part, person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. 
f) dokument: en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for 
senere lesing, lytting, framføring, overføring eller lignende. 
g) skriftlig: også elektronisk melding når informasjonen i denne er tilgjengelig også for 
ettertiden; 
h) nedtegning, nedskriving og protokollering: også elektronisk nedtegning når dette oppfyller 
hensynene bak nedtegningen i like stor grad som nedtegning på papir. 
 
Avgjørelse som gjelder ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed eller forflytting av 
offentlig tjenestemann, regnes som enkeltvedtak. Det samme gjelder vedtak om å ilegge offentlig 
tjenestemann ordensstraff eller tilstå ham pensjon. Kongen kan bestemme hva som i 
tvilstilfelle skal regnes som enkeltvedtak etter dette ledd, eller at andre saker om offentlige 
tjenesteforhold skal regnes som enkeltvedtak. 
 
Som enkeltvedtak regnes også avgjørelser som gjelder avvising av en sak eller bruk av særlige 
tvangsmidler for å få gjennomført et vedtak. 
Et forvaltningsorgan likestilles med privat rettssubjekt ved anvendelse av første ledd dersom 
organet har samme interesse eller stilling i saken som private parter kan ha. 
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Ref; http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10?q=forvaltningsloven* 

 

2.2 Lov om pasient- og brukerrettigheter 

Vilkår for å få tjenester 

§2-1a 

Pasient og bruker har rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og 
omsorgstjeneste. 

§2-8 

De som har særlig tyngende omsorgsarbeid, kan kreve at den kommunale helse- og 
omsorgstjeneste treffer vedtak om at det skal settes i verk tiltak for å lette omsorgsbyrden. 
 

2.3 Lov om helse- og omsorgstjenester 

§ 1-1 (Lovens formål) 

1. Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt 
funksjonsevne. 
2. Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd, 
likestilling og forebygge sosiale problemer. 
3. Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og 
meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. 
4. Sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud. 
5. Sikre samhandling og at tjeneste tilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt 
sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov. 
6. Sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges for den enkeltes integritet og verdighet. 
7. Bidra til at ressursene utnyttes best mulig. 

§3-1 (Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester) 

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og 
omsorgstjenester. 
 
§ 3-2 nr.5                                                                                                                                                                       
Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering 

§ 3-2 første ledd nr.6 bokstav a-d 

a. Helsetjenester i hjemmet 
b. Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt. 
c. Plass i institusjon, herunder sykehjem. 
d. Avlastningstiltak 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10?q=forvaltningsloven*
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§3-6 Omsorgslønn 

§3-7 Boliger til vanskeligstilte 

§3-8 Brukerstyrt personlig assistanse 

3. Organisering av tjenestene i Inderøy kommune 

3.1 Enhet bistand og omsorg  
Hjemmesykepleie 
Hjemmehjelp/praktisk bistand 
Brukerstyrt personlig assistanse 
Avlastningsopphold for voksne 
Korttidsopphold 
Langtidsopphold - institusjon 
Barnebolig  
Omsorgslønn 
Trygghetsalarm 
Matombringing 
Kommunale boliger 
Støttekontakt  
Avlastningsopphold for barn/unge 
Arbeidstilbud/ dagtilbud v/ Flyndra 
Aktivitetstilbud til hjemmeboende med demens 
 GO – kroken/Maurtuva 
Kreftsykepleie 
DMS Inn-Trøndelag 
Ø-hjelp døgnopphold 
Transporttjeneste for funksjonshemmede 
 

3.2 Enhet helse og rehabilitering 
Psykisk helse- tjeneste                                                                                                                                                 
Rus-tjeneste 
Dagtilbud 
Ergoterapi 
Hjelpemidler 
Fysioterapi 
 

4. Brukermedvirkning 
 
Brukermedvirkning er et begrep som har kommet inn i norsk lovgivning de senere år, men 
dette rettslige prinsippet er ikke nytt. Det er bl.a. brukermedvirkning det er snakk om når bl.a. 
forvaltningsloven har en uttrykkelig bestemmelse om skriftlig forhåndsvarsel før det 
eventuelt fattes omgjøringsvedtak til ugunst for en part (forvaltningsloven § 16). 
Det samme er det er snakk om når forvaltningsloven § 17 annet ledd krever at forvaltningen 
skal forelegge dokumenter, uttalelser m.v. for parten før førstegangsvedtak fattes, hvis disse 
opplysningene ikke støtter de krav og påstander som part eller partsrepresentant har kommet 
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med ved førstegangs søknad. 
Pasientrettighetsloven § 3-1 første og annet ledd har en bestemmelse, som i første rekke 
dreier seg om brukermedvirkning i pågående tjenesteforhold, herunder når tjenestetilbud 
eventuelt tenkes endret. 
Kvalitetsforskriften § 3 første ledd tredje strekpunkt omhandler brukermedvirkning både 
under saksbehandlingsprosessen og under det løpende tjenesteforhold. Denne forskriften 
gjelder både helse- og omsorgstjenesten. 
Brukermedvirkning innebærer ikke krav på å få sine ønsker innfridd.  
 
Helse- og omsorgstjenesteloven har for øvrig en bestemmelse om brukermedvirkning i § 3- 
10. Denne bestemmelsen gjelder først og fremst ved kommunal planlegging m.v, ikke ved 
utføring og gjennomføring av det konkrete tjenestetilbud. Tjenestemottakere og potensielle 
tjenestemottakeres rett til å bli hørt er imidlertid styrket gjennom denne bestemmelsen. 
 

5. Vedtak 
 
Det fattes ikke enkeltvedtak for alle tjenester som omfattes av lov og forskrift. 
 
Enkeltvedtak er definert i forvaltningsloven § 2 bokstav b: 
 
"b) enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte 
personer;" 
 
Når den kommunale forvaltning foretar vurdering av om det foreligger behov for (rettskrav) 
på helse- og/eller omsorgstjenester som følge av at lovenes vilkårsbestemmelser er oppfylt 
skal disse vurderingene ende opp som et enkeltvedtak.  
Vurderingen skal ta stilling til om: 
 

1. Vilkårene for å ha rett til tjenester er oppfylt eller ikke 
2. Hva som eventuelt skal tildeles av tiltak / tjenester for å dekke det konkrete, individuelle 
behov. 

 
Disse to vurderingene / beslutningene skal ende opp i et enkeltvedtak. Krav til 
enkeltvedtak er inntatt i forvaltningsloven §§ 23 til 25. De skal være skriftlig og de skal være 
begrunnet. Begrunnelsen (se forvaltningsloven § 25) må inneholde tre elementer: 
 

1. Hjemmelshenvisning: Dette innebærer: a) fullstendig lovhenvisning, b) hvilke 
vilkårsbestemmelser som har vært vurdert skal oppgis, og c) det skal oppgis hvilken 
bestemmelse som tiltak / tjeneste er omtalt i, i loven. Lovbestemmelsene skal gjengis eller 
forklares. 
 
2. Fakta redegjørelse: De faktiske forhold som vedtaket bygger på skal enten beskrives, eller 
det skal henvises til og legges ved andre dokumenter hvor de faktiske forhold fremgår. 
 
3. Det skal redegjøres for skjønnet som er utvist: De faglige vurderinger som ligger til grunn 
for avgjørelsen skal fremgå. 
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Når det er søkt om flere tjenester / tiltak:  

Hvis det er søkt om flere typer tjenester / tiltak skal hvert forhold avklares for seg, og det skal 
foreligge et enkeltvedtak for hver av avgjørelsene. Eks: Per Persen har søkt om hjemmesykepleie for 
å få hjelp til å administrere legemidlene sine. I tillegg har han søkt om praktisk bistand i hjemmet 
(hjemmehjelp) for å holde rent, og han har også søkt om støttekontakt for å få bistand til å komme ut 
på sosiale aktiviteter. Alle disse tre tjenesten skal forvaltningen konkret ta stilling til.  
 

Underretningen om enkeltvedtaket er det dokument som sendes til part i saken, eller 

partsrepresentanten, med informasjon om hva vedtaket / vedtakene går ut på. Krav til hva 
slags informasjon som skal gis i underretninger er inntatt i forvaltningsloven § 27. Som 
minimum skal det opplyses om: 
 

1. Det skal fremgå hva saken omhandler (se forvaltningsloven § 25 første ledd i.f: ".... eller 
den problemstilling vedtaket bygger på". Med dette menes: Det skal oppgis hvem som har 
søkt, når og om hva. Hvis det er en partsrepresentant inne i saken skal det også oppgis. 
2. Enkeltvedtaket skal gjengis (se ovenfor). 
3. Det skal opplyses om retten til innsyn i sakens dokumenter (herunder retten til å få kopi / 
utskrift av dokumentene). 
4. Det skal opplyses om klageadgang. 
 

I tilfeller hvor det er søkt om flere tjenester kan underretningen inneholde informasjon om hvilken 
vurdering og avgjørelse som er tatt for samtlige enkeltvedtaks vedkommende.  
 

Omgjøringsvedtak 

I saker hvor et omgjøringsvedtak er til ugunst for parten, og kan tenkes å være til skade for han eller 
henne, skal det også opplyses om muligheten for å anmode om oppsettende virkning (utsatt 
iverksettelse av omgjøringsvedtaket, før en endelig avgjørelse foreligger i klagesaken), jfr, 
forvaltningsloven § 27 tredje ledd og § 42. 
 
I henhold til forvaltningsloven § 27 fjerde ledd er det i noen tilfeller også aktuelt å opplyse 
om, men ikke rutinemessig: 
a) adgangen til å søke fritt rettsråd, 
b) forvaltningsorganenes veiledningsplikt etter § 11 og forskrifter gitt i medhold av den, og 
c) adgangen til å få tilkjent sakskostnader etter § 36. 
 
Bestemmelsen i forvaltningsloven § 27 har bl.a. sin bakgrunn i forvaltningens informasjons og 
veiledningsplikt etter samme lov § 11. 
 
Når det skal fattes omgjøringsvedtak til ugunst for parten må det alltid først sendes 
skriftlig forhåndsvarsel om hva forvaltningen har tenkt å foreta seg (se forvaltningsloven § 16). Part 
eller partsrepresentant skal gis rimelig frist for å kommentere den planlagte endringen (en til to 
ukers frist) før et eventuelt omgjøringsvedtak fattes.  
Bestemmelsen er gitt for å gi part i saken mulighet for å ivareta sine egne interesser og påvirke saken 
(jf det kontradiktoriske prinsipp og øvrige krav om brukermedvirkning i norsk rett). Hvis det ikke er 
sendt forhåndsvarsel før det fattes omgjøringsvedtak til ugunst for parten, blir omgjøringsvedtaket 
ugyldig. 
 
Et omgjøringsvedtak til ugunst for parten er når det fattes vedtak om: 

1. Opphør av tjenester / tiltak, økonomiske ytelser og det settes ikke inn noe alternativt. 
Dette kan det kun fattes vedtak om når vilkårene for tjenester ikke lenger er oppfylt. 
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2. Tjenestilbudet reduseres. Dette kan kun skje som følge av at hjelpebehovet er redusert, 
selv om vilkår for å ha rettskrav på tjenester fortsatt er oppfylt. Ved stopp i ytelser etter 
lov om sosiale tjenester, skal dette gjøres ved et vedtak om stopp som skal begrunnes. 

3. Opphør av tjenester og det settes inn helt andre, alternative tiltak / tjenester. I slike 
tilfeller er vilkårene for å motta tjenester fortsatt oppfylt, men forvaltningen er av den 
oppfatning at hjelpebehovet må dekkes på en annen måte. 

 
Det er kun når det gjeldende vedtaket (som tenkes endret) inneholder en fakta beskrivelse at 
omgjøringsvedtak kan fattes. Hvis fakta beskrivelsen, jfr, forvaltningsloven § 25 annet ledd mangler, 
har man ikke noe sammenligningsgrunnlag som viser at det har oppstått endringer i eller opphør av 
tjenestebehov. I tillegg må det gjeldende vedtaket som tenkes endret ha et konkret forbehold om at 
tjenestetilbudet må påregnes endret ved eventuelt endret hjelpebehov. 
 
Krav til enkeltvedtak 

Krav til enkelvedtak er stilt i forvaltningsloven (fvl.) kap. V §§ 23 – 25 
 
§ 23 stiller krav om at vedtaket skal være skriftlig.  
I forhold til fremmedspråklige, er det nødvendig å oversette vedtak til brukers morsmål. 
 
§ 24 stiller krav om at vedtaket skal begrunnes.  
Unntaket om at begrunnelsen ikke er nødvendig i de tilfelle vedtaket sammenfaller med partens 
ønsker er ikke anvendelig i helse- og omsorgstjenesten, da det er påregnelig at vedtaket kan bli 
endret. 
Hvis et enkeltvedtak ikke er begrunnet, avskjæres muligheten for å fatte fremtidige 
omgjøringsvedtak til ugunst for parten. 
 
Et omgjøringsvedtak til ugunst for parten er når det vurderes følgende: 
1) redusere tjenestetilbudet, stopp av utbetaling av stønad 
2) ikke yte de tjenester som for tiden gis, men sette inn andre, alternative tiltak/tjenester, eller 
3) fatte vedtak om at tjenester ikke lenger skal gis.  
 
§ 25 stiller krav til begrunnelsens innhold.  
Begrepet "begrunnelse" er i forvaltningsretten gitt et bredere innhold enn hva en normalt legger i 
begrepet "begrunnelse" (grunnlag/årsak) og skal inneholde følgende: 
1) hjemmelshenvisning (vise til bestemmelser i lov/forskrift), 
2) beskrivelse av fakta som vedtaket bygger på, og 
3) redegjørelse for det faglige skjønn som er utvist. 

Fvl. § 25 første ledd stiller krav om hjemmelshenvisning. 

Dette innebærer: 
1) fullstendig lov-/forskriftshenvisning, 
2) angivelse av hvilken vilkårsbestemmelse som er vurdert og 
3) angivelse av hvilke bestemmelser tiltak/tjeneste er omtalt i. 
 
Som følge av opplysnings- og veiledningsplikten (fvl. § 11) skal det ikke bare henvises til 
bestemmelsene, men også sitere dem og/eller forklare hva bestemmelsene går ut på. 
 
 

Fvl. § 25 annet ledd stiller krav om at de fakta vedtaket bygger på skal fremgå av vedtaket. 

Faktum skal bl.a. vise hvorfor søker oppfyller vilkåret for tjenester. Er de faktiske forhold 
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beskrevet av parten selv, eller i et dokument som er gjort kjent for parten, kan man i stedet for 
å beskrive fakta i vedtaket, velge å henvise til beskrivelsen av fakta i andre dokumenter hvor 
dette fremgår. Hvis forvaltningsorganet velger dette alternativet, skal det, sammen med 
underretningen til parten, i så fall vedlegges kopi av denne fremstillingen. 
 

Fvl. § 25 tredje ledd stiller krav om at det skal gis en redegjørelse for det faglige skjønn 

somer utvist (bestemmelsen bør tolkes som et krav i helse- og omsorgstjenestesaker).  

De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av skjønnet skal fremgå – det skal fremgå 
hvorfor helse- og/eller omsorgstjenesten anser at nettopp de innvilgede tiltak/tjenester vil gi 
en faglig forsvarlig oppfyllelse av hjelpebehovet, eller hvorfor forvaltningen mener at vilkår for å 
motta tjenester ikke er oppfylt. 
 

Vilkår for å anvende tvang. 

 
Legalitetsprinsippet er grunnlovfestet. Legalitetsprinsippet går ut på at ingen kan gripe inn 
over for borgerne, mot deres vilje, med mindre man har uttrykkelig hjemmel for dette i lov. I 
så fall må lovens vilkår for å anvende tvang, maktbruk, beskyttelsestiltak m.v. være oppfylt. 
 
Bestemmelsene om vilkår for å anvende tvang er i tillegg supplert med andre rettsikkerhetsgarantier 
for den personen tvangen retter seg mot gjennom bestemmelser om kontroll, overprøving og 
klageadgang. 
 
I norsk helse- og omsorgstjeneste har vi følgende hjemler for tvangsbruk: 
 
1. Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven), kapittel 3, gir 

hjemmel for tvangsinnleggelse, tvangsmessig tilbakeholdelse og tvangs behandling av personer 
med psykiske lidelser. Denne loven gjelder kun for spesialisthelsetjenesten - det psykiske 
helsevern. Unntaket er: Kommuneoverlegen har med hjemmel i psykisk helsevernloven hjemmel 
for å fatte vedtak om at lege skal foreta tvungen undersøkelse for å få bragt på det rene om det 
er grunnlag for tvangsinnleggelse i spesialisthelsetjenesten, det psykiske helsevern. 

2. Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A gir hjemmel for å fatte vedtak om tvungen 
helsehjelp hvis man er stilt overfor personer over 16 år som mangler samtykkekompetanse, og 
som motsetter seg helsehjelp. Disse bestemmelsene kan kun anvendes for å yte somatisk 
helsehjelp. 

3. Smittevernloven gir hjemmel for å fatte tvangsvedtak overfor personer med allmennfarlig 
smittsom sykdom. 

4. I akutte, uforutsette situasjoner kan det tenkes å foreligge mulighet for å yte helsehjelp mot en 
pasients uttrykte eller formodede vilje i medhold av øyeblikkelig hjelp bestemmelsen i 
helsepersonell loven § 7. Bestemmelsen må imidlertid anvendes med varsomhet. 

5. Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 gir hjemmel for å fatte tvangsvedtak overfor personer 
med diagnosen utviklingshemning. 

6. Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10 gir hjemmel for å fatte tvangstiltak overfor 
rusmiddelavhengige 

 
Det bemerkes at anvendelse av tvang uten hjemmel i lov, er straffbart. Uhjemlet tvangsbruk  er også 
i strid med menneskerettighetsloven.  
Bestemmelsene om nødrett og nødverge i straffeloven kan kun i helt spesielle tilfeller kunne tenkes å 
komme til anvendelse. Dette er imidlertid ikke bestemmelser som gir hjemmel for tvangsbruk, men 
er bestemmelser som gjør den ellers straffbare handlingen straffriende. 
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6. Klage 
 
Alle vedtak kan påklages. Saken vil da bli gjennomgått på nytt av den som har fattet vedtaket. 
Klage på vedtak som har hjemmel i lov om helse- og omsorgstjenester av 24.06.11 nr.30 § 3-2 
bokstav 6 a-d må fremsettes innen 4 uker fra vedtaket er mottatt jfr. lov om pasient- og 
brukerrettigheter § 7-2.  
En klage som kommer etter fristen, kan likevel tas under behandling når det finnes rimelig at 
den blir prøvd. For øvrig gjelder forvaltningslovens regler om klage. 
 
Bestemmelsene om klageadgang beskrives i Forvaltningsloven kapittel 6 
 

Rett til å fremsette klage. 

Når part eller partsrepresentant har mottatt underretning om vedtaket, vil vedkommende 
kunne vurdere om man er misfornøyd med hele eller deler av vedtaket, jfr. fvl § 28 første 
ledd. Det er bare part i saken, eller partsrepresentanten, som har adgang til å klage på vedtak. 
Hvis andre fremsetter klage skal klagen avvises /ikke realitetsbehandles. 
 
Part eller partsrepresentant kan ikke klage på at andre har mottatt tjenester. 
 
I underretningen om enkeltvedtaket skal det ha blitt gitt informasjon om: 
 
1. at det er adgang til å klage på vedtaket, 
2. gangen i en klagesak skal være beskrevet, og 
3. det skal ha blitt gitt tilbud om hjelp fra forvaltningen til å fremsette eventuelle klager. 
 

Formkrav til klager 

Det er ikke formkrav til eventuelle klager som fremsettes av part eller partsrepresentant i 
helse- og omsorgstjenestesaker, men de skal være skriftlig og undertegnet, jfr. pbrl § 7-3. Det er 
tilstrekkelig at part eller partsrepresentant uttrykker at vedkommende ikke er tilfreds med 
vedtaket. Forvaltningen må da forsøke å finne frem til hvilke endringer part /partsrepresentant 
ønsker, og få dette skriftlig nedfelt. Forvaltningsloven § 32 beskriver hva klagen skal inneholde av 
opplysninger og hvilke opplysninger forvaltningen eventuelt må bistå med å fremskaffe. 
 

Frist for å fremsette klager 

Det er i pasient- og brukerrettighetsloven satt en frist på fire uker for å fremsette eventuelle klage på 
vedtak.  
Fristen kan ikke tas bokstavelig av helse- og omsorgsforvaltningen. Etter forvaltningsloven § 31 første 
ledd bokstav b skal klagen behandles selv om fristen er oversittet hvis: "det av særlige grunner er 
rimelig at klagen blir prøvd".  
I saker med spørsmål om behov for helse- og/eller omsorgstjenester vil dette alltid være tilfellet, 
fordi det dreier seg om spørsmål om det foreligger rettskrav på tjenester. Det vil ofte også være 
spørsmål om det er tildelt konkret, individuelt behovsdekkende tjenester eller ikke. 
Forsvarlighetskravet ligger derfor til grunn for å hevde at det foreligger "særlige grunner" til å 
behandle klagen etter at fristen er oversittet, slik loven krever. 
 
Hvis det går mer enn ett år før klagen fremsettes skal saken ikke behandles som en klage, 
men som en ny søknad om tjenester, jfr. fvl § 31 tredje ledd. Forvaltningen må konkret vurdere om 
også andre klager, som ikke er ett år gamle, skal behandles som en ny søknad. Dette fordi det er 
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påregnelig at et eventuelt hjelpebehov kan ha blitt endret før det er gått mer enn ett år siden vedtak 
ble fattet. Eventuelle nye vedtak i saken er det som ellers ordinær adgang til å påklage. 

Behandlingen av klager på vedtak 

Forvaltningsloven kapittel IV og V beskriver saksforberedelsen i klagesaker. Følgende bestemmelser 
gjelder i saksforberedelsen i klagesaker: 
 

1. Klagen skal ha blitt fremsatt for den instans som har fattet vedtaket det er klaget på. 
Denne instansen vurderer om det foreligger klageinteresse (part eller partsrepresentant), 
og om det er grunn til å omgjøre vedtaket 

2. Hvis den instans som har fattet vedtak mener at vedtaket skal opprettholdes, skal saken 
oversendes klageinstansen. 

3. Den instans som har fattet vedtaket skal lage et saksfremlegg av saken for klageinstansen 
(sammenfatning av hva som er skjedd og hva det klages på). 

4. Samtlige saksdokumenter i saken skal også oversendes klageinstansen i ordnet, 
kronologisk rekkefølge. 

 
Det er ikke krav om at det er ny saksbehandler som saksforbereder eventuelle klager på 
enkeltvedtak. Det bør imidlertid konkret vurderes om dette kan være gunstig, og det bør blant annet 
skje hvis det i klagen f.eks. er fremsatt påstander om inhabilitet. 
 
Alle enkeltvedtak med tjenestetype og omfang kan påklages innen tidsfristen. Dersom det er behov 
for hjelp til og skrive klagen kan tildelingskontoret eller tjenesteyter bistå med dette. Klagen sendes 
Tildelingskontoret. Om vedtaket opprettholdes uten endring oversendes klagen til Fylkesmannen for 
endelig vurdering og avgjørelse. 

Klage på tjenesteutførelse, kvalitet eller helsepersonell skal gå til tjenesteleder for tjenesten. 

 

Klageinstanser 

 
Vedtak hjemlet i Lov om helse- og omsorgstjenester - Fylkesmannen 
Vedtak TT – kort      - Kommunal klagenemd 
Kommunal bolig     - Kommunal  klagenemd 
 

7. Tildeling av tjenester etter funksjonsnivå. 

IPLOS 

Individbasert Pleie og Omsorgs Statistikk (IPLOS) er systematisert standardinformasjon basert på 
individopplysninger om søkere og mottakere av kommunale sosial- og helsetjenester. Det er ett 
obligatorisk verktøy for saksbehandling, rapportering og statistikk for kommunen og sentrale 
myndigheter. 
 
Tjenester som omfattes av IPLOS er kommunale helse- og omsorgstjenester som ytes av kommunen 
uavhengig av alder og diagnose og hvor søker/tjenestemottaker oppholder seg. 
 
IPLOS har pr. i dag 17 funksjonsvariabler. 
 
1. Utgjør ingen problem / utfordring.      Ikke behov for personbistand. 
2. Ikke behov for bistand/ assistanse 
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______________________________________________________________ 
 
3. Middels behov for bistand / assistanse 
4. Store behov for bistand / assistanse.      Behov for personbistand. 
5. Fullt behov for bistand og assistanse. 
 
IPLOS har i dag simpel vekting. Inndeling etter en skala som fra fagprogrammet PROFIL. 
 
Mye selvhjulpen. Noe selvhjulpen.  Nokså hjelpetrengende.  Mye hjelpetrengende.  Svært hjelpetrengende 
1.00 -1.49   1.50 – 2.24.   2.25 – 3.24.  3.25 -3.99    4.00 -5.00 

 

Rutiner ved bruk av IPLOS 

1. Ved første gangs hjemmebesøk skal IPLOS utfylles i gjeldende skjema for IPLOS 
kartlegging. 

2. Hvis part, eller partsrepresentant, i saken ikke ønsker IPLOS registrering må dette 
imøtekommes. Hjelpebehov registreres da på annen måte som er individuelt dekkende. 
Jfr. punktene i kvalitetsforskriften § 3 annet ledd  

3. I tillegg til IPLOS kartlegging skal det også alltid kartlegges eventuelle andre forhold som 
IPLOS ikke dekker. Kvalitetsforskriften § 3 annet ledd lister opp forhold som er aktuelle 
for kartlegging.  

 

Faglig skjønn 

I tillegg til IPLOS registrering, skal sakvurdering og vedtak bygge på et helhetlig faglig skjønn. Enhver 
søknad behandles individuelt. 
Det skal være fokus på brukerens ressurser, og det skal tas høyde for revitalisering av tidligere 
ferdigheter samt brukerens egne funksjoner. Individuelle tilpasninger, basert på faglig skjønn, skal i 
så måte ivareta et helhetlig perspektiv på tjenestetilbudet som skal ytes. Det er viktig at alle 
opplysninger blir belyst slik at det gir grunnlag til å fatte ett vedtak som er riktig for den enkelte 
bruker. 
Veilederen er retningsgivende i forhold til utredning, vurdering og tildeling av tjenester. 
Bruk av faglig skjønn er en viktig del av vurderingene i saker etter helse- og omsorgstjenestelovens 
bestemmelser. 
Kommunen kan ikke vedta absolutte kriterier, som utelukker muligheten for å gjøre faglige 
vurderinger og bruke skjønn.  
Sentralt element i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven, er den 
faglige skjønnsvurderingen av hva som er nødvendig helsehjelp. Disse vurderingene vil i enkelte 
tilfeller også innebære faglig vurdering av ulike brukeres behov opp mot hverandre i forhold til 
tilgjengelige ressurser. 

 

8. Tjenester 

Praktisk bistand * 

Formål: 

Gi praktisk hjelp i hjemmet til de som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av 
praktisk eller personlig hjelp og støtte til å greie dagliglivets gjøremål. 
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Kriterier: 

 Alminnelig renhold i boligen. Dette gjelder rom som er i daglig bruk. 

 Vask av klær ved behov.  

 Opplæring. 
 
Hjemmehjelp innebærer praktisk bistand / opplæring i heimen. Denne tjenesten blir ivaretatt av 
assistenter og fagarbeidere. Tjenesten kan også organiseres som brukerstyrt personlig  assistanse. 
 
Ved tildeling av hjemmehjelp vil det bli lagt vekt på hvilke oppgaver søkeren ikke kan gjøre selv på 
grunn av helseplager. Det ytes ikke hjemmehjelp til oppgaver søkeren kan gjøre selv. 
 
Når en får innvilget hjemmehjelp forventes det fra kommunen at bruker er tilstede når 
hjemmehjelpen kommer. Det er viktig at bruker er delaktig og ivaretar de oppgaver han/hun 
greier, og at læring og mestring inngår i tilbudet. 
 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) * 

Formål: 

Målet med å organisere tjenestene som brukerstyrt personlig assistanse er at bruker skal få mulighet 
til å leve et mer selvstendig liv, og i større grad selv avgjør når og hvordan tjenestene skal gis. 

Kriterier: 

Søker må være i stand til å være arbeidsleder, kunne ha ressurser og egen innsikt til å ha ett aktivt liv 
i og utenfor hjemmet. Dette innebærer blant annet utarbeidelse av arbeidsplan samt sette seg inn i 
aktuelt lovverk. Arbeidslederrollen kan delegeres til andre. 
Den som skal inneha rollen som arbeidsleder, påtar seg ansvar for organisering av ordningen. 
 
Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for 
funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. BPA kan 
benyttes når brukeren har et omfattende behov for tjenester. For brukere som har heldøgns opphold 
i institusjon, vil det normalt være lite aktuelt med brukerstyrt personlig assistent. Det samme gjelder 
for personer som bor i omsorgsbolig med heldøgns omsorg. 
 

Hjemmesykepleie * 

Formål: 

Gi tilbud om å gi nødvendig helsehjelp i hjemmet ved kort eller langvarig sykdom. Forebygge, 
behandle og tilrettelegge for mestring av psykisk- og fysisk sykdom, skade, lidelse og nedsatt 
funksjonsevne. 

Kriterier: 

Pleie og omsorg: 

 Hjelp til selvhjelp når det er potensiale til det, motivere til egenomsorg. 

 Av og påkledning. 

 Personlig hygiene. 

 Munnstell. 

 Toalettbesøk. 

 Kateterisering. 

 Hårstell, men ikke klipp, permanent o.l. 
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 Terminalpleie 

Ernæring: 

 Oppfølging av ernæringsstatus 

 Sondeernæring. 

Sårbehandling: 

 Hjelp til dette når søker ikke mestrer å skifte selv, og ikke har mulighet til å oppsøke egen 
lege. 

 Sår som krever spesiell observasjon, steril behandling o.l. 

Smertebehandling: 

 Hjelp med smertepumpe, injeksjoner eller annen medikamentell behandling. 
 

Forebygge komplikasjoner: 

 Motivere til egenomsorg 

 Opplæring og informasjon til bruker og pårørende, i forhold til sykdom, helse, rettigheter og 
andre kommunale tjenester. 

 Kontakter andre tjenester om f.eks. hjelpemidler, ergo-/fysioterapi o.l. 

Oppfølging og observasjon av medikamentell behandling: 

 Utføres når bruker ikke selv kan administrere medisiner. 

 Blodsukkermålinger utføres i hjemmet og bruker holder selv utstyret. 

 Blodprøver tas når ikke bruker selv kan reise til lege. 

 CVK og intravenøst behandling 

 Måling av blodtrykk. 

 Administrere/sette insulin eller blodfortynnende medisin. 

Tilsyn: 

 For å se at bruker fungerer forsvarlig i egen bolig. 

 Telefonkontakt kan vurderes brukt 
 
Oppgavene i hjemmesykepleien skal utføres av personell med helsefaglig kompetanse. 
Hjemmesykepleien skal kunne ta hånd om komplekse brukerbehov, med god faglig støtte fra fastlege 
og sykehus. 
Hjemmesykepleien skal motivere til egenomsorg gjennom trening og opplæring, og motivere 
brukeren til å ta vare på seg selv og få et meningsfylt liv. Bruk av tekniske hjelpemidler, oppfølging av 
ergo- og fysioterapeut, motiverer til å være i aktivitet og benytte seg av kommunens 
aktivitetstjeneste er viktige tiltak. 
Bruk av individuelle planer (IP) kan være et nyttig hjelpemiddel for å gi riktig tilbud til den enkelte 
bruker. 
 

Kreftsykepleie 

Formål: 

Gi tilbud om å gi nødvendig helsehjelp ved kort eller langvarig sykdom. 
Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt 
funksjonsevne. 
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Kriterier: 

Personer med diagnosen kreft som trenger støtte, oppfølging, råd og veiledning, i forhold til 
smertelindring, ernæring, symptom lindring, oppfølging i forhold til ulike behandlingsopplegg og 
støttesamtaler. 
Personer som trenger koordinering av behandlingen mellom sykehus, fastlege og kreftsykepleier. 
 

Psykisk helse 
 
Formål:                                                                                                                                                           
Gi tilbud om nødvendig helsehjelp ved kort eller langvarig sykdom.                                                    
Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt 
funksjonsevne.                                                                                                                                    
Psykiske helsearbeid er tiltak rettet inn mot mennesker med psykiske lidelser og konsekvenser av 
lidelsene hos den enkelte, deres familier og nettverk. Målsettingen er å bidra til å fremme 
selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv. 
 

Forutsetning:                                                                                                                                                 

Pasient må være kognitivt i stand til å nyttiggjøre seg individuelle samtaler. 

 

Kriterier: 

Personer i livskriser 

 Videreføring av psykososialt krisearbeid 

 Brå endring i livssituasjon; eks samlivsbrudd, tap av jobb 

 Alvorlig sykdom og /eller rus i nær familie 

Pasienter med lette til moderate psykiske lidelse 

 Kognitiv terapi ved depresjon og angstlidelser 

 Terapeutiske samtaler, styrke pasientens egenomsorg og løse, redusere 

helseproblem 

Pasienter  med moderate og alvorlige psykiske lidelser i behandling/ettervern 

 Administrere medisin i samarbeide med hjemmesykepleie 

 Administrere depotinjeksjoner   

 Observere sårbarhet/sykdomstegn 

 Støtte, råd og veiledning for mestring av sykdom  

 

Rus 

Formål:  

Gi tilbud om nødvendig helsehjelp ved kort eller langvarig sykdom                                   

Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt 
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funksjonsevne.                                                                                                                                              

Hjelpe den enkelte til å komme bort fra rusmisbruk og/eller redusere skade og bidra til økt 

livskvalitet. Ivareta og fremme behov for sosial og arbeidsrettet rehabilitering, oppfølging i 

bolig og økonomi 

Kriterier 

Personer med rusproblem/avhengighet 

 Individuelle samtaler, motivering, råd og veiledning 

 Henvisning til spesialisthelsetjenesten 

Rehabilitering/behandling 

 Individuelle samtaler, motivering, støtte og veiledning 

 Organisere administrering av medisin og prøvetaking 

 Samarbeide med spesialisthelsetjenesten og/eller fengsel  før, under og etter 

behandling 

 Koordinere behandling og tjenester, ansvarsgruppemøte og individuell plan 

Skaderedusering 

 Administrere medisin (enkeltdoser) under tilsyn der det samtidig er behov for 

observasjon og  støtte  

 Hjelp til planlegging og struktur for å mestre hverdagens utfordringer 

 Koordinere tjenester, evt ansvarsgruppe, individuell plan 

Tvangstiltak  (jfr helse og omsorgsloven kap 10)  

 Vurdere behov for  tvang 

 Iverksette tvangstiltak  

 

Ergoterapi 
 
Formål:  
Sørge for hjelp til å utføre daglige aktiviteter på tross av funksjonstap, sykdom eller skade. 
 

Kriterier:  

- Har behov for tilrettelegging av bolig og/eller omgivelser 

- Personer som har behov for trening av daglige aktiviteter 

- Behov for funksjonsvurdering  
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Hjelpemidler 
 

Formål:  

Hjelpe personer med nedsatt funksjonsevne til å bedre funksjonsevnen. 

Kriterier: 

For korttidslån fra kommunalt lager:  

Akutt og kortvarig behov for hjelpemidler i hjemmet 

For varig utlån av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral:  

- Vesentlig og varig (2 år eller mer) behov for hjelpemidler 

- Hjelpemiddelet må være nødvendig og hensiktsmessig for å bedre funksjonsevnen eller for å 

bli pleiet i hjemmet. 

Fysioterapi 

Formål:  

Yte tjenester som bidrar til at individer og befolkningsgrupper utvikler, opprettholder og gjenvinner 

optimal bevegelses- og funksjonsevne gjennom livsløpet 

Kriterier: 

Henvisning fra lege eller helsestasjon. 

Individuell behandling 

Formål: 

Yte tjenester som bidrar til at individer utvikler, opprettholder og gjenvinner optimal bevegelses- og 

funksjonsevne gjennom livsløpet. 

Kriterier: 

 Henvisning fra lege eller helsestasjon. 

 Behov for individuell behandling/oppfølging. 

 

Gruppebehandling 

 

Formål: 

Personer med funksjonsnedsettelse skal bedre eller opprettholde sitt funksjonsnivå, slik at de kan 

klare seg selv best mulig i hverdagen og bo hjemme så lenge som mulig.  

Kriterier: 

 Henvisning fra lege. 

 Behov for trening for å bedre eller bevare funksjonsnivå. 

 Behov for sosialt samvær. 
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Omsorgslønn * 

Formål: 

Omsorgslønn inngår i den kommunale tiltakskjeden som supplement til øvrige tiltak rettet 
mot personer med særlig tyngende omsorgsarbeid, der kommunens tiltakskjede for øvrig ikke er 
tilstrekkelig ut fra en tverrfaglig vurdering. 

Kriterier: 

 Omsorgsarbeidet må være nødvendig, i den forstand at brukeren må ha et hjelpebehov som 
ellers må ivaretas av kommunen. 

 En privatperson må ivareta eller ønske å ivareta dette hjelpebehovet. 

 Kommunen må vurdere at omsorgslønn er en bedre løsning enn andre kommunale tjenester, 
for å få dekket søkerens behov for tjenester. 

 Omsorgsarbeidet må være så omfattende at det blir særlig tyngende. 
 

Trygghetsalarm * 
Dette er en ikke lovpålagt tjeneste. 

Formål: 

Opplevelse av større trygghet slik at man kan klare seg hjemme lengre. 

Forutsetninger: 

 Må ha egen fasttelefon 
 

Kriterier: 

 Kronisk sykdom som forhindrer bruk av vanlig telefon 

 Falltendenser uten mulighet til å komme seg opp selv 

 Føler utrygghet 

 Må fortrinnsvis bo alene eller være uten tilstrekkelig tilsyn store deler av døgnet 

 Særlig hjelpebehov pga sykdom, funksjonshemming eller andre årsaker 
 

Matombringing * 
Dette er ikke en lovpålagt tjeneste 

Formål: 

Gi hjemmeboende et tilbud om god, smakfull og ernæringsriktig middag. 
 

Kriterier: 

Innvilges når bruker ikke klarer å lage seg mat selv og/eller ivareta nødvendig 
ernæringsbehov.  
 

Kortidsopphold med Rehabilitering formål 

Formål: 

Personer med funksjonsnedsettelse skal bedre eller opprettholde sitt funksjonsnivå, 
slik at de kan klare seg selv best mulig i hverdagen, og bo hjemme så lenge som 
mulig. 
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Rehabiliteringsopphold skal bidra til at brukeren skal oppnå best mulig funksjons- og 
mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet. 

Forutsetninger: 

 Motivasjon og rehabiliteringspotensial 

 Kognitivt i stand til å forstå hensikten med bevisst egeninnsats 

Kriterier: 

 Personer som på grunn av funksjonsproblemer har behov for intensiv, tverrfaglig, målrettet 
og tidsavgrenset rehabilitering. 

 Personer som trenger oppfølging etter sykdom, skade eller som et løft for å kunne fungere 
bedre fysisk, psykisk og sosialt. 

 Tilrettelegging og trening på å bo i egen bolig 

 Ha behov for koordinerte tverrfaglige tjenester og videre oppfølging etter utskrivning 
gjennom blant annet samarbeidsmøter, individuell plan og ansvarsgrupper. 

 Det må skrives en søknad 
 

Avlastningsopphold for voksne * 

Formål: 

Gi pårørende mulighet til nødvendig ferie og fritid. 
Gi brukeren mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig. 
Utsette behov for langtidsopphold. 

Kriterier: 

Gjelder pårørende som har særlig tyngende omsorgsoppgaver i heimen, slik at de kan få 
nødvendig fritid og ferie, og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter. 

Korttidsopphold * 

Formål: 

Bevare og øke muligheten for å fungere bedre i hverdagen 
Vurdering av funksjonsnivå og omsorgsnivå. 
Oppfølging, observasjon og behandling i forhold til helsetilstand 

Kriterier: 

 behov for plass i sykehjem / eldresenter for observasjon, behandling, tilsyn og omsorg. 

 Det skal være et klart mål for oppholdet. Korttidsopphold er ofte vurderingsopphold for å 
kartlegge behov og tiltak framover. 

 Har akutt behov for døgnpleie 

 Har behov for en overgangsordning ved utskrivelse fra sykehus 

 Har behov for å få kartlagt videre hjelpebehov ved observasjon og utredning 

 Trenger opptrening/vedlikeholdstrening 

 Trenger sosial stimulering 

 Behov for å forebygge langtidsinnleggelse 

 Sviktende sosialt nettverk, isolasjon 

 Funksjonssvikt 

 Pleie ved livets slutt 
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Langtidsopphold i sykehjem * 

Formål: 

 Gi et forsvarlig heldøgns helsetilbud, pleie og omsorg. 

 Oppfølging og observasjon av helsetilstand. 

 Tilby et variert og tilstrekkelig kosthold, og tilpasset hjelp ved måltider. 

 Gi lindrende behandling og verdig død. 

Kriterier: 

 Har behov for heldøgns pleie- og omsorg på grunn av omfattende medisinske helseplager og 
som trenger døgnkontinuerlig hjelp med pleie- og omsorgsbehov. 

 Klarer seg ikke i eget hjem ved bruk at hjemmebaserte tjenester. 

 Funksjonssvikt. 

 Omsorg ved livets slutt. 
 

Avlastningsopphold for barn/unge * 

Formål: 

Lette arbeidsbelastningen for pårørende. Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode 
familierelasjoner og bevare sosiale nettverk, samt gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og 
ferie. 
Tilbudet skal bidra til at den enkelte bruker kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og naturlig å bo 
sammen med pårørende. Det er av stor betydning at avlastningstilbudet gir trygghet og kontinuitet. 

Kriterier: 

Familier med funksjonshemmede barn og unge med særlig tyngende omsorgsoppgaver. 
 

Arbeids og aktivitetstjeneste* 

Arbeidstilbud for funksjonshemmede ved Flyndra. 

Tjenesten er ikke lovpålagt, søkerne får en skriftlig orientering om tildelt tilbud. Det fattes vedtak på 
tjenesten. 

Formål: 

Hensikten med dagtilbudet er å motivere brukerne til arbeidsoppgaver og sosialt 
fellesskap, som bidrar til å høyne livskvaliteten til den enkelte. 
Arbeidstilbudet tilrettelegger arbeidsoppgaver ut fra den enkeltes interesser og 
funksjonsnivå. 

Kriterier: 

 Behov for tilrettelagt arbeid på grunn av fysisk funksjonsnedsettelse og/eller 
utviklingshemming. 

 Brukeren skal kunne nyttiggjøre seg tilbudet, og ha evne til å samarbeide med andre. 
 

GO - kroken 

Tjenesten er ikke lovpålagt, søkerne får en skriftlig orientering om tildelt tilbud. Det fattes vedtak på 
tjenesten. 
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Formål: 

Aktivitetstilbud for hjemmeboende med demens. Hensikten med arbeids- og aktivitetstilbudet er å 
motivere brukerne til arbeidsoppgaver og sosialt fellesskap, som bidrar til å høyne livskvaliteten til 
den enkelte. 

Kriterier: 

 Behov for aktivitetstilbud på grunn av demens vansker. 

 Brukeren skal kunne nyttiggjøre seg tilbudet. 

 Behov for å bryte sosial isolasjon og aktiviseres. 
 

Maurtuva 

 
Tjenesten er ikke lovpålagt, søkerne får en skriftlig orientering om tildelt tilbud. Det fattes vedtak på 
tjenesten. 

Formål: 

Aktivitetstilbud for hjemmeboende med demens. Hensikten med arbeids- og aktivitetstilbudet er å 
motivere brukerne til arbeidsoppgaver og sosialt fellesskap, som bidrar til å høyne livskvaliteten til 
den enkelte. 

Kriterier: 

 Behov for aktivitetstilbud på grunn av demens vansker. 

 Brukeren skal kunne nyttiggjøre seg tilbudet. 

 Behov for å bryte sosial isolasjon og aktiviseres. 
 

Støttekontakt * 

Formål: 

Motivere for nye aktiviteter og legge til rette for sosialt samvær. 

Kriterier: 

Behov for støtte og motivering til deltagelse på kultur- og fritidsaktiviteter på grunn av 
funksjonshemming, alder eller sosiale problemer. 
 

DMS Inn-Trøndelag 
 
DMS Inn-Trøndelag er et senter med intermediære senger. Det fattes ikke kommunale enkeltvedtak 
på denne tjenesten. Sengeplassene disponeres av Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos for 
pasienter tilhørende samarbeidskommunene Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy. Steinkjer er 
vertskommune og har ansvaret for tjenestene ved DMS. 
Røntgen, ortopedisk poliklinikk og dialyse er etablert ved senteret. HNT har drift og fagansvar for 
denne aktiviteten. 

Formål: 

Fokus på mobilisering av pasienten mens den medisinske behandlingen pågår. Gi lindrende 
behandling til kreftpasienter. Gode pasientoverføringer fra DMS til heimen eller kommunal 
institusjon. 
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Overordnet målsetting: 

Utforme en helhetlig tiltakskjede for mennesker med sammensatte og kroniske sykdommer og 
funksjonsreduksjon. 
Skape faglig god samhandlingsarena med god informasjonsflyt og gjensidig kompetanseoverføring 
mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. 
Oppnå kostnadseffektivitet for spesialisthelsetjenesten, kommunene og samfunnet for øvrig. 

Kriterier: 

Pasienter som overføres fra sykehuset til DMS Inn-Trøndelag skal være medisinsk stabile, med en klar 
diagnose der videre behandlingsopplegget er dokumentert i epikrisen. Epikrise og kopi av 
medisinkurve skal alltid følge med pasienten ved overflyttingen til DMS. 
Legen ved DMS har lesetilgang i pasienten sin sykehusjournal noe som sikrer nødvendige 
pasientinformasjonen for opphold ved DMS. 
Pasienter blir meldt elektronisk fra sykehuset, og dato for overføring blir bekreftet anonymisert via 
mail. Pasienter overføres ofte samme dag eller så raskt det blir ledig plass. 
Pasienter som trenger en kommunal institusjonsplass meldes direkte fra sykehuset til kommunens 
tildelingskontor. 
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9. KOMMUNALE BOLIGER 

Kriterier for tildeling av kommunale boliger 

GENERELT 

Kommunetilhørighet 

Innbyggere som i følge folkeregisteret ikke tilhører Inderøy kommune faller utenfor målgruppa for 
boligformidlingen.  
Søkere skal som hovedregel ha hatt botid i Inderøy kommune de siste to år og pa soknadstidspunktet 
ha lovlig opphold i Norge. 
Ved søknad om kommunal bolig skal gjeldende søknadsskjemaer benyttes, og den 
dokumentasjon som etterspørres, vedlegges. Andre særskilte forhold som er av betydning for 
behandling av søknaden må dokumenteres. 

Lovgrunnlaget 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-7. 
Lov om sosiale tjenester i NAV § 15, § 27. 
Lov om husleieavtaler (husleieloven). 

Forvaltningsloven 
 

Nåværende boforhold 

Søker er uten fast bopel eller egnet bolig og ute av stand til å skaffe seg alternativ bolig selv. 

Økonomi 

En boligsøkers/ husstandens økonomi skal vurderes og tas i betraktning. Hustandens samlede inntekt 
skal i hovedsak ikke overstige 2 G. 

Oppfølgingsbehov  

Søker som vurderes å ha spesielle behov for oppfølging i forhold til å fungere i boligen, tildeles bolig 
forutsatt at søkeren går inn i et forpliktende samarbeid med  det offentlige tjenesteapparatet  slik at 
boforholdet mestres best mulig. 

Søknad om bytte av leilighet 

Søknad om bytte av kommunal bolig innvilges som hovedregel ikke, men kan unntaksvis innvilges 
når: Boligen er uegnet av helsemessige forhold, det har vært forandring i husstandens størrelse 
og/eller det er andre tungtveiende sosiale forhold som tilsier bytte av bolig. Alle forhold må 
dokumenteres. 

Vurdering av leieforhold ved husleiekontraktens utløp 

En søknad om fornyelse av leieforholdet skal behandles etter gjeldende tildelingskriterier. 
Når kommunen fatter vedtak om at søker skal få ny leiekontrakt, vurderer kommunen samtidig 
hvorvidt søker skal tildeles annen egnet bolig tilpasset husstandens nåværende situasjon. 
Søknaden kan avslås dersom det foreligger mislighold av nåværende leiekontrakt. 

Normer ved tildeling 

Den aktuelle boligen skal være nøktern i forhold til husstandens størrelse. 

Prioritering / tildeling / avslag 

Innvilgelse av søknad om kommunal utleiebolig skjer ut ifra en faglig og skjønnsmessig vurdering av 
brukerens behov og på grunnlag av gjeldende kriterier. 
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Søkere som har fått tildelt bolig, men takket nei til tilbudet eller søkere som har fått avslag på søknad 
og ikke har benyttet seg av sin rett til å klage på avgjørelsen, har ikke rett til å få 
behandlet ny søknad før tidligst etter ½ år med mindre det foreligger nye, avgjørende opplysninger. 
Søkere som er prioritert gis som hovedregel kun ett tilbud. 
 

Mislighold 

Dersom en søker har misligholdt husleiebetaling i tidligere leieforhold av kommunal bolig, forutsettes 
oppgjør av restanse /inngåelse av nedbetalingsavtale før vedkommende sin  søknad behandles på 
nytt. 

Råd og veiledning 

Søkere til kommunal bolig kan få tilbud om råd og veiledning om alternative løsninger for sitt 
boligbehov. 

Depositum 

Ved inngåelse av kontrakt i kommunal bolig kan det ved særskilte tilfeller kreves et depositum, eller 
en garanti for depositum, med 2 mnd. husleie.  
Garantien kan kreves innfridd, eller depositum kan gå til dekning av, manglende husleiebetaling, 
påført skade på leieobjekt eller manglende renhold ved utflytting.  

Betalingsordning  

Husleie betales med avtalegiro inngått med  Inderøy kommune.  
 

Målgruppe 

Sosialt vanskeligstilte 

Ved tildeling av bolig får denne gruppen husleiekontrakt av typen: " tidsbestemt leiekontrakt 
for leietaker med spesielle boligbehov av midlertidig karakter", botid max 3 år, men som ved ny 
søknad kan forlenges dersom forholdene tilsier det. 

Økonomisk vanskeligstilte 

Boligsøkere med økonomi som gjør at de ikke kan skaffe seg bolig på det åpne markedet faller inn 
under målgruppa for boligformidlingen. 
Omfatter boligsøknaden husstand med barn og / eller funksjonshemmede skal de prioriteres. 
Har boligsøkeren en relativt tilfredsstillende bolig totalt sett (herunder pris) vil ikke søknaden bli 
prioritert. 

Rusmiddelmisbrukere 

Rusmiddelmisbrukere skal prioriteres i forhold til bolig såfremt egnet bolig kan skaffes. En må ved 
tildeling av bolig til denne gruppen vurdere belastningen denne tildelingen påfører bomiljøet i 
nærområdet. 

Enslig forsørger 

Kategorien enslig forsørger er ikke ensbetydende med at en faller inn under målgruppen for 
boligformidlingen. En enslig forsørgers totale livssituasjon må vurderes. 

Flyktninger 

Flyktninger som kommunen har forpliktet seg til å motta skal prioriteres ved tildeling av bolig i 
kvalifiseringsperioden. 
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Typer boliger  boform 

Overgangsbolig 

Overgangsbolig skal være et kortvarig tilbud til den som av ulike årsaker kommer i akutt bolignød. 
Botid tre til seks måneder. 

Omsorgsbolig 

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og er fysisk 
tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg. Tildeling av 
omsorgsbolig skal være et ledd i å tildele tjenester på laveste effektive omsorgsnivå.  

Omsorgsboligene er kategorisert som: 

 Frittstående omsorgsbolig  

 Omsorgsbolig i bofellesskap med dognkont bemanning 

 Bofellesskap tilrettelagt for funksjonshemmede  

 

Tildeling av ulike boliger 

Frittstående omsorgsbolig 

Graden av funksjonstap (fysisk - psykisk - sosialt) er avgjørende, og da målt i forhold til hvor 
omfattende hjelpetiltakene er. Det blir foretatt en individuell vurdering basert på faglig skjønn. 
Bruker må ha behov for helsehjelp.  

Omsorgsbolig  i bofellesskap 

Graden av funksjonstap (fysisk - psykisk - sosialt) er avgjørende, og da målt i forhold til hvor 
omfattende hjelpetiltakene er.  

Boliger for funksjonshemmede 

Graden av (funksjonstap - fysisk - psykisk - sosialt) er avgjørende, og da målt i forhold til hvor 
omfattende hjelpetiltakene er. 

Ordinær utleiebolig 

Inderøy kommune disponerer boliger som etter skriftlig søknad kan tildeles husstander som fyller 
vilkårene for tildeling av kommunal bolig. 
 

Avslag og klageadgang 
Vedtaket skal være begrunnet og med opplysning om klageadgang, klagefrist, samt adressat for 
klage. 
Klage på avslått søknad om leie av kommunal utleiebolig, fornyelse av leiekontrakt i 
kommunalutleiebolig og søknad om bytte av kommunal utleiebolig skal være skriftlig og leveres til 
Inderøy kommune - Tildelingskontoret. 
Klage behandles av kommunal klagenemnd. 
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10. Samtykke til helsehjelp 
 
Utgangspunktet er at helsehjelp bare kan gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger 
lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke, jf. 
Pasientrettighetsloven § 4-1. For at samtykke skal være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig 
informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Dette innebærer at pasienten må ha 
fått fyllestgjørende informasjon om formål, metoder, ventende fordeler og mulige farer i forbindelse 
med helsehjelpen. 
Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis dersom pasienten på grunn av fysiske eller 
psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemning åpenbart ikke er i stand til å 
forstå hva samtykket omfatter, jf. Pasientrettighetsloven § 4-3 annet ledd.  
Den manglende forståelsen må knytte seg til begrunnelsen for at helsehjelpen skal gis, dvs. tiltakets 
art og de nærmere konsekvensene av helsehjelpen. En mindre reduksjon i forstandsevnene, 
herunder lettere alderdomssvekkelse, er ikke tilstrekkelig. 
 
Brukerens ønsker og behov skal tillegges stor vekt når det gjelder den hjelp som skal ytes. Hver 
enkelt sak skal behandles individuelt. Det er viktig å ha fokus på brukerens medbestemmelse når en 
vurderer en sak og fatter vedtak.  
Avgjørelse som gjelder manglende samtykkekompetanse skal være begrunnet og skriftlig, og om 
mulig straks legges frem for pasienten og dennes nærmeste pårørende. 
 
Opplysninger om pasientens samtykke skal nedtegnes i pasientjournalen av legen, jf. Forskrift 
om pasientjournal § 8 første ledd bokstavene c og j. 
 
Når forvaltingen kommer i kontakt med en ny søker om tjenester, må det tidlig i 
saksbehandlingsprosessen tas stilling til om vedkommende har samtykkekompetanse eller 
ikke (helt eller delvis). Det samme må de som yter tjenester til en hjelpetrengende løpende 
vurdere. Samtykkekompetansen kan i et løpende tjenesteforhold gradvis falle bort, f.eks. ved 
demenssykdommer. Man skal også merke seg at en person kan ha samtykkekompetanse på 
noen områder, men ikke på andre. En diagnose er ikke ensbetydende med at en person ikke har 
samtykkekompetanse. 
 
Med samtykkekompetanse menes at personen forstår de spørsmål og problemstillinger som 
vedkommende blir forelagt seg, og at vedkommende forstår hvilke konsekvenser det får når man sier 
ja eller nei til noe. 

Det informerte samtykket 

For å kunne ta stilling til noe må personen (part i saken) få et beslutningsgrunnlag. Dette får 
vedkommende gjennom den informasjon som forvaltningen eller tjenesteytende ledd gir (fvl § 
11 og hpl § 10). Her kan man stå overfor en pedagogisk utfordring. Se prinsippet i pasient- og 
brukerrettighetsloven § 3-5, som også må kunne legges til grunn for både forvaltningen og 
helse- og omsorgstjenesten: 
 
 


