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4.3 Personlig assistanse 
Personlig assistanse er hjelp til og opplæring i alle dagliglivets gjøremål i og utenfor hjemmet, til 

en meningsfull fritid og til samvær med andre. Tjenesten tilbys gjerne som ulike 

hjemmehjelptjenester, støttekontakt, boveiledning eller brukerstyrt personlig assistanse (BPA). 

Den kan også tilbys i form av deltakelse i aktivitetsgrupper og/eller individuelt tilrettelagt tilbud 

i samarbeid med frivillige organisasjoner. Personlig assistanse inngår ofte i 

hverdagsrehabilitering sammen med ulike helsetjenester.   

Tjenesten er aktuell for barn, unge og voksne med psykiske problemer, yngre og eldre med 

funksjonsnedsettelser, innvandrere som har problemer med å mestre dagliglivets gjøremål fordi 

de er ukjente med det norske samfunnet, familier med sammensatte problemer, personer med 

rusmiddelavhengighet, personer som skrives ut fra fengsel med mer.  

  

Tilbudet kan også vurderes om et avlastende tiltak for pårørende med særlig tyngende 

omsorgsoppgaver, f.eks. hvis de har behov for følge av mindreårige barn til barnehage, skole, 

SFO, lege eller helsestasjon. I så fall skal det tildeles som avlastning og være gratis for 

brukeren/familien.  

Det er sentralt at tjenesten ytes med stor grad av brukermedvirkning og brukerstyring. Den skal 

baseres på en individuell og helhetlig vurdering av brukers behov.   

Trygghetsalarm kan være personlig assistanse der det f.eks. skal bidra til økt trygghet i 

hjemmesituasjonen og forebygge behov for andre tjenester. Dagsenter kan etter 

omstendighetene også være en måte å yte personlig assistanse på.  

 

4.3.1 Praktisk bistand – daglige gjøremål  
Praktisk bistand – daglige gjøremål 
Tjenestebeskrivelse: Omfatter bistand til dagliglivets praktiske gjøremål, egenomsorg og 

personlig stell. 

 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b.  

 
Formål: Formålet med tjenesten er å bidra til at den enkelte kan bo i eget hjem 

lengst mulig, mestre dagliglivet og andre nødvendige oppgaver 

og/eller forebygge behovet for andre tjenester.  

 
Målgruppe: Personer som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, 

funksjonshemming, alder eller andre årsaker.  

 
Kriterier/Vurdering: Tilbudet vurderes hvis personen har sviktende egenomsorg, som for 

eksempel:  

o Problemer med å ivareta personlig hygiene, ernæring mv.   

o Problemer med å ivareta daglige rengjøringsoppgaver i 
hjemmet.  
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o Problemer med å mestre matlaging/innkjøp av mat eller inntak 
av mat  

o Problemer med å komme seg til lege, tannlege og lignende  

o Problemer med å opprettholde sosial kontakt  

o Behov for tilsyn og/eller veiledning for å mestre det å bo i eget 
hjem.  
  

Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres.  

  

Medisinske opplysninger fra fastlege innhentes ut fra behov.  

 
Egenandel: Det tas egenandel for praktisk bistand, men ikke for personrettet 

bistand (også kalt personlig stell).  

 
 

 

4.3.2 Praktisk bistand – Opplæring  

Praktisk bistand – Opplæring 
Tjenestebeskrivelse: Opplæring i husarbeid og matstell, personlig hygiene, påkledning, 

opplæring i forbindelse med måltider og boveiledning. Kan også 
omfatte opplæring i bruk av trygghetsalarm, ulike velferdsteknologiske 
løsninger, hverdagsrehabilitering.   
 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b.  
 

Formål: Formålet med tjenesten er å gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i 
dagliglivet.    
  

Målgruppe: Personer som kan mestrer mye selv, men har behov for tjenester i 
form av opplæring og/eller veiledning i dagliglivets gjøremål. Til 
personer med behov for å forebygge atferd som får negative 
konsekvenser for dem selv.  
 

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

o Ved fri fra arbeid, dagtilbud eller manglede tilbud på dagtid 
kan tjenesten også innvilges til personer som har behov for 
oppfølging for å unngå negativ utvikling. Dette i form av 
selvskading, isolering eller atferd som er til irritasjon, til 
sjenanse eller som oppleves krenkende.    

  

Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres.  

  

Medisinske opplysninger fra fastlege innhentes ved behov  
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Egenandel: Det tas egenandel for praktisk bistand, men ikke for personrettet 

bistand (også kalt personlig stell).  
 

 

4.3.3 Støttekontakt 
Støttekontakt er et tilbud til personer som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, 

alder eller sosiale problemer. Støttekontaktens viktigste oppgave er som regel å hjelpe den 

enkelte til en meningsfull fritid.  

 

Støttekontakt 
Tjenestebeskrivelse: En støttekontakt hjelper en annen person til en mer meningsfylt fritid 

gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter.  

 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b.  
 

Formål: Tjenesten skal bidra til å øke brukerens opplevelse av livskvalitet 
gjennom sosial kontakt og samvær med andre. Det å ha en 
støttekontakt skal gi en mer meningsfull fritid, og det kan gi personen 
noe å se fram til, og noe å støtte seg til ved deltakelse i aktiviteter 
utenfor hjemmet. Støttekontakten hjelper ham/henne til å bli mer 
trygg på seg selv, kunne takle ulike livssituasjoner bedre og å omgås 
andre mennesker i større grad.  
 

Målgruppe: Personer som har vanskelig for å komme seg ut på egenhånd, og/eller 
trenger hjelp og støtte for å mestre forskjellige fritidsaktiviteter, og 
deltagelse i sosiale fellesskap.  
 

Kriterier/Vurdering: Tilbudet vurderes til personer som har:    

o Behov for bistand til sosial kontakt på grunnlag av 
fysisk/psykisk funksjonsnedsettelse, sosiale problemer eller 
rusmisbruk   

o Behov for sosial trening  

o Behov for å ivareta interesser og ferdigheter som en del av den 
totale livskvaliteten   
 

Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres. 

 

Medisinske opplysninger fra fastlege innhentes ved behov.   

 
Egenandel: Det kan ikke kreves egenbetaling for støttekontakt.  
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4.3.4 Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere tjenesten personlig 

assistanse på (omfatter praktisk og personlig bistand, opplæring og støttekontakt) på for 

personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor 

hjemmet. BPA innebærer at brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg ansvar for 

organisering og innhold ut fra egne behov. Innen de timerammer som kommunens vedtak angir, 

kan brukeren styre hva assistentene skal gjøre og til hvilke tider assistanse skal gis.  

 Dersom tjenestemottakeren selv ikke kan være arbeidsleder, for eksempel på grunn av ung 

alder eller kognitive funksjonsnedsettelser, kan arbeidslederrollen ivaretas av noen som kjenner 

tjenestemottaker godt, og som da kalles en medarbeidsleder. Medarbeidslederen ivaretar i slike 

tilfeller brukerstyringen/arbeidsledelsen sammen med eller på vegne av tjenestemottakeren.  

 

Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d har personer med stort og langvarig behov for 

personlig assistanse, eller personer med behov for avlastning ved omsorg for hjemmeboende 

barn under 18 år, en viss rett til å få disse tjenestene organisert som BPA. Personer som ikke kan 

ivareta arbeidsledelsen selv er også omfattet av rettighetsbestemmelsen.  

  

Også brukere som ikke faller inn under rettighetsbestemmelsen kan få tjenestene organisert 

som BPA der dette er hensiktsmessig, og kommunen er forpliktet til å ha et tilbud om BPA også 

til disse, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8.  

 

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 
Tjenestebeskrivelse: BPA er en alternativ organisering av bl.a. personlig assistanse etter 

helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b.  
 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1 a andre ledd og 2-1 bokstav 
d, samt helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-2 første ledd nr. 6 
bokstav b og c og 3-8.  
  

Formål: Å bidra til at personer med bistandsbehov får et aktivt og mest mulig 
uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen. Brukerstyringen som 
ligger i arbeidslederrollen er et virkemiddel for å legge til rette for 
større fleksibilitet og en selvstendig tilværelse.  
 

Målgruppe: Personer med stort og langvarig behov for personlig assistanse, 
personer med behov for avlastning ved omsorg for hjemmeboende 
barn under 18 år og andre som kan nyttiggjøre seg denne 
organisasjonsformen.  
 

Kriterier/Vurdering: Det vises til rundskriv om rettighetsfestingen av BPA.  

  

Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres.  

  

Medisinske opplysninger fra fastlege innhentes ved behov. 
Egenandel: Det tas egenandel for den delen av tjenesten som omhandler praktisk 

bistand.  
 



 
 
 
 
 

5  LYNGDAL KOMMUNE 

 


