
 

Tjenestekriterie praktisk bistand opplæring, godkjent 18. o5. 2021 

Type tjeneste Praktisk bistand opplæring  
Lovgrunnlag Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. Helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b.  
Klagegang Ja etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. 

KPR registrering Ja 

Egenbetaling Nei 

Formål med tjenesten Bidra til økt selvstendighet i hverdagen  

Beskrivelse av tjenesten Tjenesten vil gi tjenestemottaker veiledning og opplæringen  
 Opplæring og vedlikehold av ADL (Aktiviteter i dagliglivet) ferdigheter  
 Opplæring i å ivareta egen helse  
 Bo veiledning  
 Opplæring knyttet til deltakelse i ulike aktiviteter  
 Trening og opplæring i sosiale ferdigheter  
 Opplæring i andre nødvendige aktiviteter 
 Opplæring i bruk av hjelpemidler/velferdsteknologi 
 Følge til lege dersom bruker ikke kan ved egenhjelp/pårørende ikke er 

tilgjengelige.  
Praktisk bistand opplæring skal være tidsavgrenset og effekten skal evalueres 
halvårig. Ved marginal effekt skal opplæring opphøre og behov erstattes av 
praktisk bistand eller andre hensiktsmessige kompenserende tiltak.  

Målgruppe  Tjenestemottaker som kan mestre mye selv, men har behov for 
tjenester i form av opplæring og /eller veiledning i dagliglivets 
gjøremål.  

 Til tjenestemottaker med behov for å forebygge atferd som får 
negativ konsekvens for dem selv.   

Kriterier og vurderinger Kriterier og vurdering  
Kan innvilges til personer som er avhengig av opplæring for å få økt mestring av 
dagliglivets gjøremål som personlig hygiene, toalettbesøk, av- og påkledning, 
tilberedings av måltid, innkjøp av klær, følge til lege, tannlege osv.   

 Mestrer ikke å ivareta personlig hygiene, ernæring med mer.   
 Mestrer ikke å ivareta daglige rengjøringsoppgaver i hjemmet  
 Mestrer ikke matlaging/innkjøp av mat eller inntak av mat  
 Mestrer ikke å komme seg til tannlege, lege og 

lignende (pasientreiser)  
 Mestrer ikke å opprettholde sosial kontakt  
 Behov for tilsyn og/eller veiledning for å mestre å bo i eget hjem  

IPLOS-score skal ligge på 3 eller mer, innenfor ett eller flere av de områder som 
vurderes for å kvalifisere til vedtak og tildeling av tjeneste. En score på 3 på ett 
eller flere områder, er i seg selv ikke tilstrekkelig for å tildele tjeneste, men er 
ment som en av flere parametere i en helhetlig vurdering.  

Kvalitetskrav til tjenesten  Tjenesten skal være forutsigbar og tilrettelegges på best mulig måte 
og skal bistå tjenestemottaker til å bli mest mulig selvhjulpen i 
dagliglivet.   

 Tjenesten utføres av ansatte i virksomhet for Helse- bo og 
hjemmetjenester eller Forebygging og mestring.  Dette basert på en 
skjønnsmessig vurdering av hvem som faglig sett best kan ivareta ditt 
behov for bistand  

 Vedtaket er tidfestet med inntil 6 mnd. om gangen. Før forlengelse av 
vedtak skal det foretas ny faglig vurdering.   

Forventninger til 
tjenestemottaker  

 Være aktiv deltaker 
 Tilrettelegge hjemmet slik at tjenesten kan utføres på en forsvarlig 

måte, jfr. Arbeidsmiljølovens § 4-4.   
 Hunder og andre husdyr holdes adskilt fra de ansatte.   
 Rydde snø og strø privat vei, slik at veien er farbar.   
 Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig 

opptreden jfr. Arbeidsmiljølovens § 4-3.   
 


