Pårørendestøtte omfatter veiledning,
opplæring, avlastning og
omsorgsstønad
Av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6, følger at kommunen skal ha et tilbud om
pårørendestøtte til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Pårørendestøtte omfatter veiledning, opplæring, avlastning og omsorgsstønad.

Kommunen står imidlertid fritt til å vurdere og beslutte om et konkret pleie- og
omsorgsbehov skal dekkes i form av ordinære tjenester til den pleie- og omsorgstrengende,
eller om det skal gis pårørendestøtte til nærstående som ønsker å påta seg
omsorgsoppgaven.

Opplæring og veiledning:

Tjenesten skal gjøre pårørende i stand til å ivareta den pleietrengende på en forsvarlig måte,
og gjøre pårørende bedre i stand til å ivareta omsorgsoppgavene og rollen som pårørende.
Samtidig skal tjenesten sørge for at pårørende ivaretar egen helse og livssituasjon.

Avlastning:

Formålet med avlastning er å:
•

Hindre overbelastning hos omsorgsyter

•

Gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie

•

Gi omsorgsyter mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter

Avlastningstiltak er gratis, og kan gis både som avlastning i eget hjem og som opphold i
institusjon.

Omsorgsstønad:

Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde
omsorgsarbeidet for sine nærmeste.

Samlet betyr dette at det i stor grad beror seg på skjønn, om det innvilges omsorgsstønad,
og hvor stor den blir. Omsorgsstønaden tar ikke sikte på å gi de som har særdeles tyngende
omsorgsarbeid full lønn for de timene de arbeider.

Omsorgsstønad er skattbar inntekt etter skatteloven. Dette er ikke et vanlig
arbeidstakerforhold, og omsorgsstønaden gir etter fast praksis ikke arbeidstakerrettigheter
som rett til feriepenger, yrkesskadeforsikring eller tjenestepensjon.

Ved opphold til f. eks sykehus/sykehjem/avlastning over lengre tid, kan kommunen stoppe
utbetalingen av omsorgsstønaden i denne perioden.

Hjelpestønaden fra NAV, trekkes i fra omsorgsstønaden hver måned.

Dersom den omsorgstrengende er barn:

Det er et grunnleggende prinsipp at barn skal vokse opp hos sine foreldre dersom dette er
mulig. Omsorgsstønad kan bidra til at barn med omfattende funksjonshemminger kan få
mest mulig hjelp fra foreldre, og kan dermed føre til at familien blir mindre avhengig av hjelp
fra kommunale tjenesteytere.

Et av formålene med ordningene er å gi en godtgjøring til de som utfører pleie- og
omsorgsarbeid og å legge til rette for at det private omsorgsarbeidet skal kunne fortsette.
Omsorgsstønad tar ikke sikte på å gi de som har tyngende omsorgsarbeid full økonomisk
kompensasjon for hver time de arbeider.

Tjenestetype: pårørendestøtte
Tjenestebeskrivelse
Veiledning og opplæring:

Skal gjøre de pårørende i bedre stand til å ivareta pasienten eller
brukeren på en forsvarlig måte.

Opplæring og veiledning skal gjøre de pårørende bedre i stand til
å ivareta omsorgsoppgavene og rollen som pårørende.

Samtidig som de ivaretar egen helse og egen livssituasjon.

En rekke veiledning og opplærings tiltak kan være aktuelle. Det
kan være opplæring og veiledning knyttet til sykdom eller
funksjonshemning, videre kan det være opplæring i bestemte
arbeidsoppgaver, stresshåndtering, hvordan utføre tunge løft og
bruk av nødvendige hjelpemidler.

Veiledning kan også innebære informasjon om hvilke rettigheter
man har som pårørende, og informasjon om hvilke tilbud som
finnes.

Avlastning:

Avlastningstiltak er et tilbud til personer og familier med særlig
tyngende omsorgsarbeid.

Omsorgsstønad:

Skal gi en viss økonomisk kompensasjon til private som

utfører særlig tyngende omsorgsarbeid, som ellers ville vært
kommunens ansvar.

Kommunen avgjør om du får omsorgsstønad eller
om tjenestebehovet skal dekkes på annen måte.

Kommunen avgjør også hvilket nivå stønaden skal ligge på.

Lovverk

•

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2 -1 a

•

Jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6

•

Omsorgslønn (rundskriv) I-42/98

Formål
Veiledning og opplæring:

Skal gjøre de pårørende i bedre stand til å ivareta pasienten eller
brukeren på en forsvarlig måte.

Opplæring og veiledning skal gjøre de pårørende bedre i stand til
å ivareta omsorgsoppgavene og rollen som pårørende.

Samtidig som de ivaretar egen helse og egen livssituasjon.

En rekke veiledning og opplærings tiltak kan være aktuelle. Det
kan være opplæring og veiledning knyttet til sykdom eller
funksjonshemning, videre kan det være opplæring i bestemte
arbeidsoppgaver, stresshåndtering og hvordan utføre tunge løft.

Veiledning kan også innebære informasjon om hvilke rettigheter
man har som pårørende, og informasjon om hvilke tilbud som
finnes.

Avlastning:

Hindre overbelastning hos omsorgsyter, gi omsorgsyter nødvendig
fritid og ferie, og gi omsorgsyter mulighet til å delta i vanlige
samfunnsaktiviteter.

Omsorgsstønad:

Omsorgsstønad er kommunal godtgjøring til pårørende eller
frivillige omsorgsytere med omsorg for personer som har et stort
omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller
sykdom.

Ordningen gjelder både gifte og andre frivillige omsorgsytere og
foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn.

Målgruppe
Mennesker med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Kriterier / vurdering
Pårørendestøtte:
•

Omsorgsarbeidet skal være særlig tyngende

•

Arbeidet må vurderes til å være av langvarig karakter

•

Omsorgsarbeidet er fysisk eller psykisk belastende

•

Omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd
i nattesøvnen

•

Omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på

fritid
•

For barn skal det framgå at omsorgen klart overstiger
vanlig omsorg for barn på samme alder

•

Omsorgsarbeidet gjelder nødvendige omsorgsoppgaver
som ellers ville tilbys som andre kommunale tjenester
(f.eks. hjemmesykepleie)

•

Omsorgsarbeidet må være til det beste for
omsorgsmottaker

•

Det er en forutsetning at denne måten å løse det aktuelle
omsorgsbehovet på vurderes som faglig forsvarlig

•

At tjenesten er ønsket av omsorgsmottaker

•

At omsorgsgiver er egnet for oppgaven

•

Kommunen må vurdere at omsorgsstønad er en bedre
løsning enn andre kommunale tjenester, for å dekke den
omsorgstrengende behov for tjenester

Kommunens ressurser:
•

Kommunen kan legge vekt på sin egen økonomi i
vurderingen av om det skal tilbys omsorgsstønad

Omfang og
begrensninger

Det forutsettes at det er søkt hjelpestønad fra NAV, før det søkes
om omsorgsstønad.

Hjelpestønad går til fratrekk ved innvilgelse av omsorgsstønad,
hver mnd.

Mottaker av omsorgsstønad plikter å melde fra til Spydeberg
kommune ved endring i pleie og omsorgsforholdet.

Avlønning

Ved innvilgelse av omsorgsstønad, vil det utarbeides en
oppdragsavtale mellom oppdragsyter og Spydeberg kommune.

