
Helsetjenester i hjemmet  

 

Type tjeneste Helsetjenester til hjemmeboende  
Lovgrunnlag Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf.  

Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.   
Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenester, § 3   
Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 
Forvaltningsloven 
 

Klagegang Ja jf. Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. 

Egenbetaling Nei 

Formål med tjenesten • Tjenesten er et tilbud til innbyggere som bor eller oppholder seg i 
kommunen( må være i kommunen når tjenesten skal mottas) 

• Tjenesten er et tilbud til akutt eller kronisk syke innbyggere som har 
behov for nødvendige helsetjenester i hjemmet. 

• Innbygger skal ved hjelp av denne helsehjelpen klare seg i eget hjem med 
rett hjelp til rett tid.  

• Helsehjelpen skal utsette behov for mer omfattende tjenester, som f. eks 
bolig med heldøgnstjenester og institusjonsplass 

Beskrivelse av tjenesten Helsetjenester i hjemmet kan gis som ett eller flere enkelttiltak eller som 
heldøgnstilbud. Omfanget av helsetjenesten gis ut fra kartlegging av innbyggers 
behov og ressurser. 
 
Eksempel på innhold i tjenesten:  

• Forebyggende og helsefremmende tiltak 

• Habilitering og rehabiliteringsrettede tiltak  

• Oppfølging av helsetilstand, samt ytterligere kartlegging 

• Tilrettelegging og opplæring knyttet til helserelaterte situasjoner  

• Behandling, observasjon og oppfølging etter utskrivelse fra sykehus  
• Mestringssamtaler og andre tiltak som følge av ulike psykiske og 

somatiske utfordringer  

• Forebygge utagerende atferd  

• Legemiddeladministrering og/eller oppfølging  

• Oppfølging av ernæringssituasjon og munnhelse  

• Legge til rette for lindrende behandling og omsorg for innbyggere/ 
personer med kort forventet levetid og som ønsker å dø hjemme  

• Mestrings -og trygghetsskapende teknologi som kan bistå innbyggers 
evne til å klare seg selv, og få bedret livskvalitet 

Praktiske opplysninger  • Innbyggere som har helsetjenester i hjemmet, kan ha rett til gratis 
tannhelsehjelp. Se.link 
Tannbehandling til pasienter i gruppe C - Helsedirektoratet 

• Dersom det oppstår akuttsituasjoner i tjenesten, kan enkelte oppdrag bli 
utsatt eller avlyst.  

Tjenesten omfatter ikke • Skyss/transport i bil 

• Handle matvarer 

• Ivaretakelse av kjæledyr 

• Lage middag (innbygger får hjelp til oppvarming av ferdigmat) 

• Tjenester som kan utføres ved legesenter (sårstell, prøvetaking, 
urinprøver, injeksjoner mm.) 

• Følge til tannhelsetjeneste/ spesialisthelsetjenesten 

• Fysiske tilsyn for å sikre trygghet. (Det ivaretas i hovedsak ved tildeling av 
trygghetsalarm) 

Målgruppe • Innbyggere som er avhengig av hjelp for å få dekket grunnleggende helse- 
og omsorgsbehov, og som ikke selv kan oppsøke helsehjelp på grunn av 
sykdom eller funksjonsnedsettelse, eller som av andre grunner har behov 
for at helsetjenester ytes i hjemmet.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-27-792
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
https://www.helsedirektoratet.no/tema/tannhelsetjenesteloven/tannbehandling-til-pasienter-i-gruppe-c


• Helsetjenester tildeles til innbyggere i alle aldre.  

Kriterier og vurderinger  Om innbygger får tildelt helsetjenester, beror på en helhetsvurdering der blant 
annet følgende momenter inngår:  

• Hvilken type helsetjeneste det er behov for, og hvor omfattende behovet 
er  

• Om innbygger har kognitiv svikt, og hvor stor svikten er  

• Om alternativer er prøvd ut eller vurdert og ikke funnet helsemessig 
forsvarlig, eksempelvis: Rehabiliteringstiltak, forebyggende tiltak, 
tilrettelegging av hjemmet eller omgivelsene, Hjelpemidler, tekniske 
løsninger og velferdsteknologi.  

• Hvilke ressurser/hjelp innbygger har fra eget nettverk  

• Medisinske opplysninger fra fastlege innhentes.  
 
IPLOS-score (Iplos-register )skal ligge på tre eller mer, innenfor ett eller flere av de 
områder som vurderes for å kvalifisere til behov for tjenester. 
En score på tre på ett eller flere områder, er i seg selv ikke tilstrekkelig for å få 
tjeneste, men er ment som en av flere parametere i en helhetlig vurdering.  
Helsehjelpen skal gis som opplæring, dersom det er hensiktsmessig. 
 

Kvalitetskrav til tjenesten • Helsehjelpen skal være forutsigbar og tilrettelegges på best mulig måte ut 
fra ifra individuelle behov, og skal bistå innbygger til å bli mest mulig 
selvhjulpen i dagliglivet  

• Helsehjelpen organiseres på en slik måte at det tilstrebes færrest mulige 
tjenesteytere  

• Helsehjelpen utføres av ansatte i virksomheten som leverer tjenesten 

• Innbygger og pårørende skal få mulighet til å medvirke i planleggingen av 
hvordan helsehjelpen blir gitt 

• Vedtaket er tidsbestemt. Før revurdering av vedtak skal det foretas ny 
faglig vurdering.   

Forventninger til 
innbygger 

• Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket  

• Gjør mest mulig av oppgavene selv 

• Sørger for nødvendig utstyr som rent tøy, rene håndklær og personlig 
hygieniske artikler.   

• Rydder snø og strø privat vei, slik at veien er farbar, samt har på utvendig 
lys kveld og natt.   

• Holder husdyr adskilt fra tjenesteyter  

• Tilrettelegger hjemmet slik at tjenesten kan utføres på en forsvarlig måte, 
rett temperatur, lys, ikke røyk inne i forkant av planlagt besøk og luft ut 
før avtalt besøk jfr. Arbeidsmiljølovens § 4-4.   

• Utsetter ikke tjenesteyter for trakassering eller annen utilbørlig 
opptreden jfr. Arbeidsmiljølovens § 4-3.   

 
 
 
 
 
 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/statistikk-registre-og-rapporter/helsedata-og-helseregistre/iplos-registeret/innsyn-i-egne-opplysninger-i-iplos-registeret/IS-1519%20Til%20de
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