
HJEMMEHJELP 

  

Kostnader 
 

Egenandel beregnes ut fra husstandens samlede skattbare nettoinntekt. Der det mottas 

hjelpestønad fra folketrygden til hjelp i hjemmet, legges denne til den skattbare inntekten før 

abonnementsprisen fastsettes. 

  
Faktura fra kommunen sendes ut hver måned. 

  

Hvem kan få tjenesten 
 

Tjenesten er behovsvurdert og det foretas vedtak med utgangspunkt i Helse- og 

omsorgstjenesteloven kap. 3, § 3-2.6 bokstav b. 

 Personer som har en kronisk sykdom, funksjonssvikt, akutt skade eller sykdom av en 

slik karakter at han/hun ikke kan utføre oppgavene selv, har rett til nødvendig hjelp.  

 Personer som er helt eller delvis avhengig av hjelp og har andre voksne boende fast i 

husholdningen som vil kunne ansees som ressurs, har rett til nødvendig hjelp, men det 

vil kunne vurderes redusert hjemmehjelp.  

 Personer som fysisk burde være i stand til å utføre oppgavene selv, men som ikke 

klarer det av andre grunner, har rett til nødvendig hjelp.  

  
  

Hvem kan ikke få tjenesten 

 Når søknad om hjemmehjelp kommer fra andre enn personen selv, og personen ved 

praktisk handling eller på annen måte uttrykker ønske om ikke å motta hjelp.  

  
  
 
 

Kvalitetsstandarder hjemmehjelp 

Husrengjøring utføres bare i rom som er i daglig bruk; stue, kjøkken, bad, toalett, soverom og 

korridor/entre. Det avsettes normalt 1 time i eldrebolig/omsorgsbolig og 1,5-2 timer i annen 

bolig. 



 Husrengjøring innvilges individuelt fra hver 14.dag til 1 gang pr. mnd og innbefatter 

vask av gulv, støvsuging, evt. risting av lettere matter og støvtørking. I enkelte tilfeller 

og kun etter nøye vurdering innvilges noen brukere hjelp x 1 hver uke.  

 Hjelp til å vaske kjøleskap/komfyr/microbølgeovn x 4 pr. år.  

 Sengetøy skiftes normalt hver 14. dag, klær vaskes normalt 1 gang hver uke.  

  

Tjenester som faller utenfor kommunens ansvar 

 Stryking, baking, pussing av sølvtøy og lignende.  

 Storrengjøring av tak og vegger, boning av gulv, utvendig og innvendig vindusvask og 

skifte av gardiner.  

 Løft av store og tunge tepper.  

 Innvendig vask av skap og lignende.  

 Huslige oppgaver i forbindelse med gjester og voksne hjemmeboende barn.  

 Hagearbeid, stell av blomsterbed, plenklipping og hjelp til husdyrhold.  

 Snørydding.  

 Hjelp til flytting.  

 Kjøp av klær.  

 Betaling av regninger, hente postpakker osv.  

  
Det presiseres at Pleie- og omsorgtjenestene tilstreber fleksibilitet, og åpner for at bruker og 

tjenesteyter kan avtale andre oppgaver innenfor den tildelte tid. 

  
Hjelpen faller bort når bruker er bortreist, innlagt på sykehus eller i institusjon. 


