
 

 

 

Type tjeneste Avlastning 
Lovgrunnlag Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf.  

Helse og omsorgstjenesteloven§§ 3-1 og 3-6 nr. 2  
 Pasient- og brukerrettighetsloven§ 2-8.  
Forvaltningsloven 
 

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

Egenbetaling Nei. 

• Utgifter i forbindelse med aktiviteter under avlastningsopphold må 
innbygger betale selv.  

Praktiske opplysninger • Avlastningstjenesten «Etter skoletid» er stengt i fire uker i juli. 

• Må ha med seg matpakke på «Etter skoletid». 

Formål med tjenesten • Å hindre overbelastning, gi omsorgsyter nødvendig fritid, ferie og 
mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter. 

Beskrivelse av tjenesten Avlastningstjenester innebærer alle typer avlastning, i hjemmet, på institusjon, på 
dagsenter, m.m. 
Alle typer helse og omsorgstjenester kan tildeles som avlastning til alle 
aldersgrupper med hjelpebehov. 
  
Avlastning kan gis i følgende former:   

• Avlastning utenfor institusjon  

• Avlastning i institusjon  

Målgruppe Innbyggere som har særlig tyngende omsorgsoppgaver overfor barn, unge eller 
voksne som har store hjelpebehov. 

Kriterier og vurderinger Behovet for avlastning tildeles med utgangspunkt i en individuell vurdering av 
behov, relatert til gjeldende lovverk og retningslinjer.  
Avlastning kan gis i form av timer og døgnopphold. 
Det vil bli vurdert om avlastning anses som det mest hensiktsmessige tjenestetilbud 
sett i forhold til alternative tjenester. 
Ved tildeling av avlastningsopphold i institusjon må det være vurdert at ikke andre 
tiltak kan settes inn som avlastning.  
 
Faktorer som legges vekt på i vurderingen av hva som er særlig tyngende 
omsorgsoppgaver er:   

 

• om omsorgsoppgavene har vart over tid eller er forventet å vare i lang 
tid   

• hvor mange personer som kan dele på omsorgsoppgavene   

• hvordan omsorgsoppgavene er fordelt over tid, og om det skjer i perioder 
eller hele tiden. 

•  om omsorgsoppgaven er særlig fysisk og psykisk tyngende   

• om omsorgsoppgavene innebærer nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn   

• om innbygger har omsorgsplikt   

• om innbygger har omsorg for flere enn en person   

• om den som er avhengig av hjelp, ikke kan være alene hele eller deler av 
døgnet   

• om omsorgsarbeidet skjer i eget hjem   

• om omsorgsoppgavene fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og 
fritid   

• om innbygger har innvilget hjelpestønad fra NAV 
 

Når omsorgsoppgavene gjelder barn, skal alltid barnets beste ligge til grunn for den 
faglige vurderingen. 
I vurdering av hva som er særlig tyngende omsorgsoppgaver tas det med i 
vurderingen hva som regnes som normal omsorgsplikt overfor barn og unge som er 
under 18 år.  
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63


 

 

Kvalitetskrav til tjenesten • Tjenesten skal være forutsigbar og tilrettelegges på best mulig måte  

• Tjenesten ytes i henhold til vedtak, og til de tider som er avtalt.   

• Brukermedvirkning skal ivaretas.   

• Vedtaket er tidsbestemt med inntil ett år om gangen. Ved revurdering av 
vedtak skal det foretas ny faglig vurdering. 

• Medisinske opplysninger fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten 
innhentes ved behov  

Forventninger til 
Innbygger 

• Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket 

• Sørger for oppdatert helseinformasjon til enhver tid  

• Sørger for nødvendig utstyr og eventuelt medisiner.   

• Melder fra så tidlig som mulig hvis ikke tjenesten skal benyttes til avtalt 
tid. Kommunen kan da tilby andre innbyggere de aktuelle timene/ døgn 
og sikre at kommunes ressurser blir brukt effektivt.  

 

 

 

 

 

 

 


