
Ytelser og tjenester 
 

Smith-Magenis syndrom 
 
  

Lise Beate Hoxmark, seniorrådgiver 
Frambu, 11. februar 2016 



Den sjeldne erfaringen dreier seg om en 

opplevelse av å falle utenfor fagfolks 

kunnskapsunivers (Grut, Kvam og 

Lippestad 2008) 



Hovedbudskap til tjenesteyterne 
• Lytt til brukerne 

• Innhent kunnskap 

• Gjenbruk dokumentasjon 

• Unngå klagesaker gjennom god 
saksbehandling 

• Bruk individuell plan 

• Faktaark – ta med fra Frambu 

• Les hovedrapporten fra prosjektet 

 

http://www.sjeldnediagnoser.no/docs/PDF/Annet/Brukerundersoekelsen.pdf


Informasjon på nettet 
• Jungelhåndboken – kjøpes hos FFO eller leses på nett  

• Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 
www.ffo.no/rettighetssenteret  

• Helsedirektoratet  Barn og unge med nedsatt 
funksjonsevne - Hvilke rettigheter har familien 

• Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning 
www.naku.no  

• Norsk Forbund for Utviklingshemmede www.nfu.no 

• Handikappede Barns Foreldreforening www.hbf.no 

• Norsk pasientforening 

• Stiftelsen SOR 

 
 

http://www.ffo.no/rettighetssenteret
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barn-og-unge-med-nedsatt-funksjonsevne-hvilke-rettigheter-har-familien-revidert-utgave/Sider/default.aspx
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barn-og-unge-med-nedsatt-funksjonsevne-hvilke-rettigheter-har-familien-revidert-utgave/Sider/default.aspx
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barn-og-unge-med-nedsatt-funksjonsevne-hvilke-rettigheter-har-familien-revidert-utgave/Sider/default.aspx
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barn-og-unge-med-nedsatt-funksjonsevne-hvilke-rettigheter-har-familien-revidert-utgave/Sider/default.aspx
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barn-og-unge-med-nedsatt-funksjonsevne-hvilke-rettigheter-har-familien-revidert-utgave/Sider/default.aspx
http://www.naku.no/
http://www.nfu.no/
http://www.hbf.no/
http://www.pasient.no/frontpage
http://www.samordningsradet.no/nyheter2.cfm


Forvaltningsloven 

• Veiledningsplikt § 11 

• Så godt opplyst som mulig § 17 

• Innsynsrett § 18 

• Begrunnet skriftlig vedtak §§ 23 og 24 

• Innhold i begrunnelsen § 25  
– Reglene vedtaket bygger på 
– Faktiske forhold som er lagt til grunn 
– Hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av 

forvaltningsmessig skjønn 



Hvordan søke? 

• Ofte egne skjemaer 

• Sørg for god dokumentasjon 

– Direkte fra fagperson 

– Fagperson bekrefter egen fremstilling 

• Diagnosespesifikk informasjon inn i selve søknaden 

• NAV, kommunen, habiliteringstjenesten, 

sykehussosionomer, brukerorganisasjoner, Frambu 

 
 
 



Skap en referanseramme 
• Hovedtrekkene ved diagnosen 

— Dokumentasjon, f. eks. Frambus nettsider, Rarelink, 
artikler 

• Diagnosespesifikke konsekvenser på ulike 
områder for 
– Personen med diagnose 

– Familien 

• Beskrivelse av person, funksjon og 
bistandsbehov 

 

 

http://rarelink.no/


Ordvalg og argumentasjon 

• Unngå muntlig språk 

• Ordvalget bør gjenspeile 

– lov- og forskriftstekstene, herunder formålsparagrafer 

– sentrale dokumenter og politiske føringer 

• Vis til formuleringer – bruk sitater 

• Vær konkret i argumentasjonen opp mot aktuelt 

lovverk og politiske føringer 

 

 



Dokumenter til hjelp 

• FNs barnekonvensjon  

• FNs konvensjon om rettighetene til mennesker 
med nedsatt funksjonsevne  

• Vi vil, og vi får det til fra NAKU 

• Barn og unge med habiliteringsbehov – 
Samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren 
og utdanningssektoren om barn og unge som 
trenger samordnet bistand. IS-2396 

 
 

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
http://www.fn.no/FN-informasjon/Konvensjoner-og-erklaeringer/Menneskerettigheter/FNs-konvensjon-om-rettighetene-til-personer-med-nedsatt-funksjonsevne
http://www.fn.no/FN-informasjon/Konvensjoner-og-erklaeringer/Menneskerettigheter/FNs-konvensjon-om-rettighetene-til-personer-med-nedsatt-funksjonsevne
http://naku.no/sites/default/files/Eksempelsaml_1012_WEB_0.pdf
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/barn-og-unge-med-habiliteringsbehov-samarbeid-mellom-helse-og-omsorgssektoren-og-utdanningssektoren-om-barn-og-unge-som-trenger-samordnet-bistand
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/barn-og-unge-med-habiliteringsbehov-samarbeid-mellom-helse-og-omsorgssektoren-og-utdanningssektoren-om-barn-og-unge-som-trenger-samordnet-bistand
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/barn-og-unge-med-habiliteringsbehov-samarbeid-mellom-helse-og-omsorgssektoren-og-utdanningssektoren-om-barn-og-unge-som-trenger-samordnet-bistand
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/barn-og-unge-med-habiliteringsbehov-samarbeid-mellom-helse-og-omsorgssektoren-og-utdanningssektoren-om-barn-og-unge-som-trenger-samordnet-bistand
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/barn-og-unge-med-habiliteringsbehov-samarbeid-mellom-helse-og-omsorgssektoren-og-utdanningssektoren-om-barn-og-unge-som-trenger-samordnet-bistand
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/barn-og-unge-med-habiliteringsbehov-samarbeid-mellom-helse-og-omsorgssektoren-og-utdanningssektoren-om-barn-og-unge-som-trenger-samordnet-bistand
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/barn-og-unge-med-habiliteringsbehov-samarbeid-mellom-helse-og-omsorgssektoren-og-utdanningssektoren-om-barn-og-unge-som-trenger-samordnet-bistand
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/barn-og-unge-med-habiliteringsbehov-samarbeid-mellom-helse-og-omsorgssektoren-og-utdanningssektoren-om-barn-og-unge-som-trenger-samordnet-bistand
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/barn-og-unge-med-habiliteringsbehov-samarbeid-mellom-helse-og-omsorgssektoren-og-utdanningssektoren-om-barn-og-unge-som-trenger-samordnet-bistand
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/barn-og-unge-med-habiliteringsbehov-samarbeid-mellom-helse-og-omsorgssektoren-og-utdanningssektoren-om-barn-og-unge-som-trenger-samordnet-bistand
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/barn-og-unge-med-habiliteringsbehov-samarbeid-mellom-helse-og-omsorgssektoren-og-utdanningssektoren-om-barn-og-unge-som-trenger-samordnet-bistand
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf


Dokumenter til hjelp  

• Veileder for saksbehandling. Tjenester etter 

helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første 

ledd nr. 6, 3-6 og 3-8. IS-2442 NY 2016  

• Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og 

omsorgstjenestene – IS-1201. 

•  Anbefalinger til saksbehandlingsprosessen - 

IS- 1382 

 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1149/Veileder-for-saksbehandling-IS-2442.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1149/Veileder-for-saksbehandling-IS-2442.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1149/Veileder-for-saksbehandling-IS-2442.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1149/Veileder-for-saksbehandling-IS-2442.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1149/Veileder-for-saksbehandling-IS-2442.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1149/Veileder-for-saksbehandling-IS-2442.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1149/Veileder-for-saksbehandling-IS-2442.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1149/Veileder-for-saksbehandling-IS-2442.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1149/Veileder-for-saksbehandling-IS-2442.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1149/Veileder-for-saksbehandling-IS-2442.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1149/Veileder-for-saksbehandling-IS-2442.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1149/Veileder-for-saksbehandling-IS-2442.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1149/Veileder-for-saksbehandling-IS-2442.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1149/Veileder-for-saksbehandling-IS-2442.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1149/Veileder-for-saksbehandling-IS-2442.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1149/Veileder-for-saksbehandling-IS-2442.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1149/Veileder-for-saksbehandling-IS-2442.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1149/Veileder-for-saksbehandling-IS-2442.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/kvalitet-i-pleie-og-omsorgstjenesten/Publikasjoner/kvalitet-i-pleie-og-omsorgstjenesten.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/kvalitet-i-pleie-og-omsorgstjenesten/Publikasjoner/kvalitet-i-pleie-og-omsorgstjenesten.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/kvalitet-i-pleie-og-omsorgstjenesten/Publikasjoner/kvalitet-i-pleie-og-omsorgstjenesten.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/kvalitet-i-pleie-og-omsorgstjenesten/Publikasjoner/kvalitet-i-pleie-og-omsorgstjenesten.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/kvalitet-i-pleie-og-omsorgstjenesten/Publikasjoner/kvalitet-i-pleie-og-omsorgstjenesten.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/kvalitet-i-pleie-og-omsorgstjenesten/Publikasjoner/kvalitet-i-pleie-og-omsorgstjenesten.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/kvalitet-i-pleie-og-omsorgstjenesten/Publikasjoner/kvalitet-i-pleie-og-omsorgstjenesten.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/kvalitet-i-pleie-og-omsorgstjenesten/Publikasjoner/kvalitet-i-pleie-og-omsorgstjenesten.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/kvalitet-i-pleie-og-omsorgstjenesten/Publikasjoner/kvalitet-i-pleie-og-omsorgstjenesten.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/kvalitet-i-pleie-og-omsorgstjenesten/Publikasjoner/kvalitet-i-pleie-og-omsorgstjenesten.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/kvalitet-i-pleie-og-omsorgstjenesten/Publikasjoner/kvalitet-i-pleie-og-omsorgstjenesten.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/kvalitet-i-pleie-og-omsorgstjenesten/Publikasjoner/kvalitet-i-pleie-og-omsorgstjenesten.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/kvalitet-i-pleie-og-omsorgstjenesten/Publikasjoner/kvalitet-i-pleie-og-omsorgstjenesten.pdf
140519 HSP voksne minus utdanning og arbeid 1.ppt
140519 HSP voksne minus utdanning og arbeid 1.ppt
140519 HSP voksne minus utdanning og arbeid 1.ppt
140519 HSP voksne minus utdanning og arbeid 1.ppt
140519 HSP voksne minus utdanning og arbeid 1.ppt
140519 HSP voksne minus utdanning og arbeid 1.ppt
140519 HSP voksne minus utdanning og arbeid 1.ppt


Dokumenter til hjelp 

• Helsetilsynet internserien 7/2012  Veileder i 

behandling av klagesaker – fylkesmannen 

• Veiledning for oversendelse av klagesak 

etter Lov om pasient- og brukerrettigheter for 

vedtak om tjenester etter helse- og 

omsorgstjeneste-loven §§ 3-2, 1. ledd nr. 6, 

bokstavene a – d, §§ 3-6 og 3-8 

 

Fylkesmennenes veileder i behandling av klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven
Fylkesmennenes veileder i behandling av klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven
Fylkesmennenes veileder i behandling av klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven
Fylkesmennenes veileder i behandling av klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven
Fylkesmennenes veileder i behandling av klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument FMOA/Helse og omsorg/Helsetjenester/Veiledning oversendelse klagesaker.pdf


Ombud til hjelp 

• Pasient- og 

brukerombud i alle fylker 

• Likestillings- og 

diskrimineringsombudet 

• Barneombudet 

• Sivilombudsmannen 

 

http://www.pasientombudet.no/
http://www.pasientombudet.no/
http://www.pasientombudet.no/
http://www.pasientombudet.no/
http://www.pasientombudet.no/
http://www.ldo.no/
http://www.ldo.no/
http://www.ldo.no/
http://www.ldo.no/
http://www.ldo.no/
http://barneombudet.no/
https://www.sivilombudsmannen.no/?lang=no_NO
http://www.pasientombudet.no/


Helse- og omsorgstjenesteloven
 
§ 3-2 nr. 6, 1. ledd Andre helse- og omsorgstjenester, 
herunder 
a. Helsetjenester i hjemmet 
b. Personlig assistanse, herunder praktisk bistand 
 og opplæring og støttekontakt 
c. Plass i institusjon, herunder barnebolig 
d. Avlastningstiltak 
§ 3-6 Omsorgslønn 
§ 3-8 Brukerstyrt personlig assistanse BPA 



Helse- og omsorgstjenesteloven 
Formål § 1-1  

1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring 
av sykdom, skade, lidelse og nedsatt 
funksjonsevne 

2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for 
vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og 
forebygge sosiale problemer 

3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo 
selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt 
tilværelse i fellesskap med andre  



Helse- og omsorgstjenesteloven 
Formål § 1-1 forts. 

4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig 
tjenestetilbud 

5. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir 
tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at 
tilbudet er tilpasset den enkeltes behov 

6. sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med 
respekt for den enkeltes integritet og verdighet 

7. bidra til at ressursene utnyttes best mulig 



Pasient- og brukerrettighetsloven 
§ 3-2 og 3-1 

• Bruker skal ha den informasjon som er nødvendig for 
å få tilstrekkelig innsikt i tjenestetilbudet og for å 
kunne ivareta sine rettigheter 

• Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i 
samarbeid med pasient og bruker. For tjenester etter  
helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 nr. 6, § 3-6 og 
3-8 skal det legges stor vekt på hva pasient og 
bruker mener 



Meromsorgsbehov
• Deltagelse gjennom å leve et aktivt og meningsfullt liv 

i fellesskap med andre 

• Dagliglivets gjøremål  

• Alternativ og supplerende kommunikasjon 

• Tilsyn og overvåkning 

• Medisinsk behandling 

• Stimulering, opplæring, trening, støtte 

• Ernæring og spisesituasjon 

• Kompetanseheving og opplæring av andre, praktisk 
oppfølging, medvirkning og samarbeid  



Døgnklokke 

• Systematisk beskrivelse av meromsorgen  

• Gå gjennom døgnet minutt for minutt, time for time 

• Beskriv oppgavene og tidsfastsett dem.  

• Vær konkret  

• Hvordan er uka/måneden/året  

• Få gjerne fremstillingen bekreftet 

• Dette kan være tøft 

• Bruk Frambus huskeliste og assosiasjonshjelp 

 
 



Brukerstyrt personlig assistanse 

• Ny rettighet fra 1. januar 2015 

• Personer under 67 år 

• Behov utover to år 

• Trenger mer enn 32 timer/25 timer 

assistanse/uke 

• Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d 

 



BPA omfatter følgende tjenester 

• Praktisk bistand og opplæring 

• Støttekontakt 

• Avlastning for foreldre med hjemmeboende 
barn under 18 år 

• Kontinuerlig behov for nattjenester 

• Kontinuerlig behov for at mer enn én 
tjenesteyter er til stede 

 

 



Plikt til å vurdere BPA også for 
• de som ønsker sine tjenester organisert som BPA 

ved behov under 25 timer/uke og for 

enkeltpersoner over 67 år 

• Les mer om BPA 

– Rundskriv om BPA I-9/2015 

– I Opplæringshåndbok for BPA. IS-2313 

– I Innst. 294 L (2013–2014) , I Prop 86 L (2013-2014) og i 

Lovvedtak 74 (2013-2014). 

– Hos ULOBA og Hos BPA-Portalen 

 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/bd58818a87cc4a109a6d29b4d0dc615a/rundskriv_i-9-2015_bpa.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/bd58818a87cc4a109a6d29b4d0dc615a/rundskriv_i-9-2015_bpa.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/bd58818a87cc4a109a6d29b4d0dc615a/rundskriv_i-9-2015_bpa.pdf
https://www.stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/Inns-201314-294.pdf
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/oppleringshandbok-brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/oppleringshandbok-brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/oppleringshandbok-brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa
https://www.stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/Inns-201314-294.pdf
https://www.stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/Inns-201314-294.pdf
https://www.stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/Inns-201314-294.pdf
https://www.stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/Inns-201314-294.pdf
https://www.stortinget.no/Global/pdf/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/Inns-201314-294.pdf
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Prop-86-L-20132014/id758644/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Prop-86-L-20132014/id758644/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Prop-86-L-20132014/id758644/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Prop-86-L-20132014/id758644/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Prop-86-L-20132014/id758644/
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Prop-86-L-20132014/id758644/
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/lovvedtak/2013-2014/vedtak-201314-074.pdf
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/lovvedtak/2013-2014/vedtak-201314-074.pdf
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/lovvedtak/2013-2014/vedtak-201314-074.pdf
http://www.uloba.no/Sider/forside.aspx
http://bpa-portalen.no/
http://bpa-portalen.no/
http://bpa-portalen.no/
http://bpa-portalen.no/


Avlastning 
• Søke tidlig nok 

• Avlastning er gratis 

• Kan skje 

– Hjemme – dag, kveld, natt 

– Hos private 

– I avlastningsbolig 

– Som gruppeavlastning  

– Annet 

• Utforming i samarbeid med bruker og omsorgsyter, 

jfr. Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 

 



Omsorgslønn 

• Særlig tyngende omsorgsarbeid 

• Frivillige omsorgsytere og foreldre 

• Kan ikke avslå med henvisning til manglende 

budsjettdekning 

• Kommunen kan tilby annen hjelpeform, men det 

skal legges stor vekt på hva klienten mener 

• Omsorgslønn er pensjonsgivende inntekt 

• Les mer i Rundskriv I-42/98 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rundskriv/1986/i-4298.html?id=445616
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rundskriv/1986/i-4298.html?id=445616
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rundskriv/1986/i-4298.html?id=445616


Støttekontakt - tre former 

• Individuell støttekontakt 

• Deltagelse i gruppeaktivitet 

• Individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig 

organisasjon 

• Se bl.a. pkt 6.5.5 i Veileder i behandling av 

klagesaker - fylkesmannen 

 



Fritid - muligheter 

• Fritid for alle – mangfold i 

støttekontakttjenesten 

• Fritid med bistand 

• Norges Idrettsforbund 

http://www.fritidforalle.no/
http://www.fritidmedbistand.no/
http://www.idrett.no/tema/funksjonshemmede/Sider/Funksjonshemmede.aspx


Vergemål 

• Vergemålsloven 
• Vergemålforskriften 
• Les mer på nettsiden vergemal.no 
• Vergemål for voksne med nedsatt 

funksjonsevne 
• Se Hedvig Ekeberg, jurist i NFU, snakke om 

vergemål i en forelesning på Frambu 
 

  

 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-03-26-9
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-15-201
http://www.vergemal.no/
http://www.vergemal.no/Voksne/
http://www.frambu.no/hovedmeny/tema/vergemal/vergemalsreformen/f0da98d1-ba32-4f74-aeec-85867a704145


Flytting til eget hjem 

• Informasjon om å flytte på Frambus temaside 

• HB 7.B.17  Veileder for utviklingshemmede og 

deres pårørende for å etablere borettslag/sameie 

eller kjøpe enkeltbolig 

 

  

 

 

http://www.frambu.no/hovedmeny/tema/flytte-hjemmefra-og-oppfolging-i-eget-hjem/flytting-til-eget-hjem-for-ungdom-med-utviklingshemning/af3206f4-1269-4729-9dd5-292b649dc4fa
http://husbanken.no/omsorgsboliger/hb-7-b-17-veileder-for-utviklingshemmede-og-deres-parorende-for-a-etablere-bolig/
http://husbanken.no/omsorgsboliger/hb-7-b-17-veileder-for-utviklingshemmede-og-deres-parorende-for-a-etablere-bolig/
http://husbanken.no/omsorgsboliger/hb-7-b-17-veileder-for-utviklingshemmede-og-deres-parorende-for-a-etablere-bolig/
http://husbanken.no/omsorgsboliger/hb-7-b-17-veileder-for-utviklingshemmede-og-deres-parorende-for-a-etablere-bolig/
http://husbanken.no/omsorgsboliger/hb-7-b-17-veileder-for-utviklingshemmede-og-deres-parorende-for-a-etablere-bolig/
http://husbanken.no/omsorgsboliger/hb-7-b-17-veileder-for-utviklingshemmede-og-deres-parorende-for-a-etablere-bolig/
http://husbanken.no/omsorgsboliger/hb-7-b-17-veileder-for-utviklingshemmede-og-deres-parorende-for-a-etablere-bolig/


Hjelpestønad 
Forhøyet hjelpestønad
Satser pr. 1. januar 2016  

Pr. måned 
Sats 1  kr 1.201 
 
Sats 2  kr 2.408 
Sats 3 kr 4.804 
Sats 4 kr 7.206 

Pr. år 
Sats 1 kr 14.412 
 
Sats 2 kr  28.824 
Sats 3 kr  57.648 
Sats 4    kr  86.472 

21.05.15 



Grunnstønad 

• Drift av tekniske hjelpemidler 

• Transport. Drift av bil 

• Hold av førerhund 

• Teksttelefon 

• Klesslitasje ved bruk av proteser, 
støttebandasje o.l. 

• Fordyret kosthold ved diett 

• Slitasje på klær og sengetøy 

 
 



Grunnstønad  
Satser pr. 1. januar 2016 

Pr. måned 
1 Kr    670 
Inngangsbillett 
2 Kr 1.023 
3 Kr 1.342 
4 Kr 1.977 
5 Kr 2.679 
6 Kr 3.346 

Pr. år  
1 Kr     8.040 
Inngangsbillett 
2 Kr   12.276 
3 Kr   16.104 
4 Kr   23.724 
5 Kr   32.148 
6 Kr   40.152 



Krav til sammenligning 

• Grunnstønad kan tilstås ved nødvendige 

ekstrautgifter som har sin årsak i 

funksjonsnedsettelsen 

• Det skal sammenlignes med hva ”friske 

personer” har av tilsvarende utgifter 

• Sammenligningsgrunnlaget skal være SIFOs 

referansebudsjett 2015 for forbruksutgifter 

http://www.sifo.no/files/Referansebudsjett2015PDF.pdf
http://www.sifo.no/files/Referansebudsjett2015PDF.pdf


Barns sykdom 

• Omsorgspenger 

• Pleiepenger ved poliklinisk undersøkelse 

eller innleggelse i sykehus 

• Pleiepenger ved livstruende eller svært 

alvorlig sykdom 

• Opplæringspenger  

 



Annet 
• Familierådgivningskontor 

– Hva med oss? Kurs for enslige og par 

• Tr

– Veiledende retningslinjer  

• P
– bosted, arbeid og annen aktivitet fordi 

vedkommende har problemer med å gå. 
Helhetsvurdering. Retningslinjer til forskrift om 
parkering for forflytningshemmede 

http://www.bufdir.no/Familie/Hjelp_til_parforholdet_og_familien/Hvamedoss/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veiledende-retningslinjer-for-den-fylkes/id571328/
http://www.vegvesen.no/Trafikkinformasjon/Lover+og+regler/Forflytningshemmende
http://www.vegvesen.no/Trafikkinformasjon/Lover+og+regler/Forflytningshemmende


Annet 
• Ledsagerbevis 

– Veiledende retningslinjer for kommunene 
– Søk gjerne også dersom  barna er under åtte år. Noen 

kommuner gir ledsagerbevis til barn som er yngre enn 
åtte år 

– Eksempeltekst fra Oslo kommune 
Du trenger en uttalelse fra fastlege eller spesialist på at du har behov for 

en eller flere ledsagere for å kunne delta på aktiviteter i fritiden 
Varige fysiske eller psykiske funksjonshemninger (minimum to års 

varighet) 
Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense 

 

http://www.bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/Retningslinjer_for_ledsagerbevis_for_funksjonshemmede/
http://www.bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/Retningslinjer_for_ledsagerbevis_for_funksjonshemmede/


Gode løsninger handler

nesten aldri om systemet 
sjelden om lovverk 

av og til om ressurser 
ofte om kreativitet 

 
alltid om vilje 

21.05.15 




