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 Vilkår for tildeling av praktisk bistand  
– daglige gjøremål  

 
LOVGRUNNLAG: 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. § 3-1 førsteledd jf.§ 3-2 nr 6 bokstav 

b (personlig assistanse, her under praktisk bistand).  

 Lov om pasient- og brukerrettigheitar § 2-1 a  

 
 
FØRESETNADAR: 

 Hen vending fra bruker, pårørende, helse- og sosialpersonell. Eigensøknad må føreligge. 

 Søkar må bu i kommunen og være heimebuande.  

 Søkar må ha et særlig hjelpebehov på grunn av sjukdom og/eller funksjonshemning.  

 Det må ikkje bu andre i husstanden som kan utføre husarbeidet.  

 Saksbehandlar føretar en individuell heilskapsvurdering av søkars helsetilstand og behov 
for omsorg og bistand.  

 
VILKÅR:  

 Søkar treng bistand til å bli sjølvhjulpen i eigen heim.  

 Søkar treng hjelp til reingjering av dei rom i bustaden som er i dagleg bruk.  

 Søkar treng hjelp til tilrettelegging av måltid/oppvarming av middag. Eventuelt hjelp til å 
bestille matvarer som blir til køyrt dersom vedkommande ikkje har pårørande som kan 
hjelpe med dette.  

 Praktisk bistand kan ytes til foreldre og deira mindreårige barn, på grunn av barns eller 
foreldres sjukdom eller funksjonshemning.  

 

Føresetnadane skal alltid vere innfridd og minst eit av vilkåra må vere til stade for at vedtak om 
hjelp skal fattas.  



Praktisk bistand - daglige gjøremål - beskrivelse av tjenesten  
 
PRAKTISK BISTAND – DAGLEGE GJEREMÅL INNBÆRER: 

 Hus reingjering. 

o Reingjering utføres bare i rom som er i dagleg bruk (stue, kjøkken, soverom, bad, 

entré), og består av støvsuging, vask av golv og vask av toalett/bad.  

 Sengetøy skiftes vanlegvis kvar 3. veke.  

 Tilrettelegging av måltid. Middag skal kunne varmes.  

 Brukarar som har behov for matvareinnkjøp kan få hjelp til å bestille. Det føresett at 

bestillinga blir heimkøyrt av butikken. Brukaren betalar sjølv for varetransport.  

 

PRAKTISK BISTAND – DAGLEGE GJEREMÅL INNEBÆRER IKKJE: 

 Tillaging av middag 

 Stryking, baking, pussing av sølvtøy og messing.  

 Storreingjering av tak og vegger, boning av golv, innvendig vask av skap, ta ut store og 

tunge tepper og lignande.  

 Reingjering av rom som ikkje er i bruk.  

 Reingjering av trapper/gongar/andre fellesareal i burettslag/private blokker.  

 Kjeller og loftsrydding/vasking.  

 Huslege oppgåver i forbindelse med gjester og vaksne heimebuande barn.  

 Lage i stand til selskap.  

 Rydde og vaske opp etter besøkende. 

 Vask av altanar/terrasser.  

 Hagearbeid.  

 Hjelp til husdyrhold.  

 Hjelp flytting.  

 Generelt barnepass.  

 Snømåking.  

 

OVERORDNA MÅL:  

Bidra til at innbyggjarane i Hjelmeland kommune kan bu heime så lenge som mulig.  

Førebyggja behov for heildøgns bu tilbod.   



SERVICEMÅL:  

Avtale om besøk for vurdering av hjelpebehov blir gjort innan to veker etter mottatt søknad.  

Det inngås skriftleg brukaravtale om kva hjelpen skal bestå i når det gjelder reingjering.  

Tenesta skal revurderast årlig.  

Brukar får beskjed dersom det blir endringar i forhold til avtalt tid for hjelp.  

Tenesta gis for en gitt periode.  

 
KVA FORVENTES AV BRUKAREN:  

 Gi beskjed dersom brukaren ikkje er heime til avtalt tid.  

 Sørge for framkomeligheit til bustad.  

 Halde husdyr i anna rom eller i band ute, er det husdyr i hushaldinga ventas det at du 
sjølv gjer reint etter husdyret det være seg dyrehår/ekskrementer o.l. 

 Ikkje røyke når personalet er til stades.  

 Gi beskjed om endring i helsetilstand og eventuelt hjelpebehov.  

 Legge til rette for gode arbeidsforhold og installering av tekniske hjelpemidel.  

 Nødvendige hushaldingsartiklar og utstyr må være tilgjengelig.  

 Flytande handsåpe og tørkerull må være tilgjengelig for personalet.  

 Oppgåver brukaren sjølv kan utføre inngår ikkje i tenesta.  

 At brukaren er til stades i bustaden når heimehjelp gis.  

 Gi tilbakemelding til einingsleiar dersom brukaren ikkje er fornøyd med tenesta.   

 
Tenesteyter skal utføre dei tenesta som er eit minimum for å kunne fortsetja å bu heime. 

Reingjering av bustad utføres i hovudsak kvar 3. veke.  

 

Praktisk bistand – daglege gjeremål, har ein eigenandel der prisen er basert på husstandens 

samlande inntekt. Betalingssatsar fastsetjast av Kommunestyret.  

 

Kommunen kan stilla vilkår om at brukaren tillater montering/plassering av nødvendige 

hjelpemidel i eigen heim for at hjelpepersonell kan utføre arbeidet. Likeins kan kommunen som 

vilkår for å yte hjelp også stilla krav om at nødvendig utstyr for å utøve reingjering er til stade og 

i god stand. Det vil sei støvsugar, støvsugarposer, mopp eller langkost, bøtte, heile og reine 

vaskefiller, eventuelle vaskemidel.  

 

Kommunen kan stilla krav om at det må gjerast omfattande utvask av heimen før tenesta kan 

settas i gang.  
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