Enhet for tilrettelagte tjenester –
Tjenestebeskrivelse for dagaktivitet
Hensikt med tjenesten
• Målet med tjenesten er at personer med utviklingshemming, medfødt eller tidlig
ervervet funksjonsnedsettelse, som ikke har tilgang på ordinært arbeidsliv eller kan
delta på NAV tiltak, kan ha et meningsfullt dagaktivitetstilbud
Kriterier / vilkår
• Søker må bo i Rælingen kommune.
• Tjenesten tildeles etter kartlegging og individuell faglig vurdering av behov for
nødvendige tjenester.
• Det må være et dokumentert/kartlagt behov for tilsyn på dagtid på bakgrunn av
manglende evne til egenomsorg, for å få innvilget lovhjemlet vedtak.
Hjemmel
• Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a annet ledd (rett til nødvendige helse- og
omsorgstjenester fra kommunen)
• Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 6, bokstav b (personlig assistanse) og § 4-1
(at tjenestene skal være forsvarlige).
Hvem kan få tjenesten
• Målgruppen er voksne mennesker med utviklingshemming, eventuelt annen
medfødt/tidlig ervervet funksjonsnedsettelse, som bor i kommunen, med dokumentert
behov for tilsyn, omsorg og aktivitet på dagtid.
Tjenestens innhold
• Tjenesten tilpasses individuelt utfra brukers behov, interesser og ressurser og
planlegges og gjennomføres med brukermedvirkning.
• Ansvarsgruppe/ individuell plan / kontaktperson / fagadministrativt system med
ukeplan
• Bistand til egenomsorg, personlig hygiene, måltider og oppfølging av helse ved
behov.
• Et variert og tilrettelagt aktivitetstilbud, som strikking, sying, toving, lysstøperi, små
snekker / vaktmester oppgaver, vaskeri, vedpakking, formingsaktiviteter, kjøkken
arbeid, utsalg av produkter, makulering og andre enkle kontor oppdrag.
• Fysisk aktivitet, som trugegåing, trimrom, gaming, turer i nærområdet og lengre
dagsturer. Det blir tilrettelagt for sunt kosthold.
• Deltagelse i sosialt felleskap gjennom brukermøte, fredagssamling og årtidsrelaterte
aktiviteter utfra eget årshjul.
• Arbeidsoppmuntringspenger etter timeliste
• Transport der det er vurdert som nødvendig

Betaling
Egenbetaling for transport, tilsvarende honnør månedskort, etter kommunens
betalingsregulativ.

https://www.ralingen.kommune.no/praktisk-bistand-og-opplaering.5474048-302625.html
Hvordan få tjenesten – søknadsprosessen
• Søknadskjema finner du på Rælingen kommunes nettsider;
https://www.ralingen.kommune.no/tjenestekontoret-for-helse-ogomsorg.296140.no.htm
• Søknaden sendes til: Rælingen kommune, Tjenestekontoret for helse og omsorg
(THO), postboks 100, 2025 Fjerdingby.
• Når søknaden er mottatt ved THO, blir du kontaktet for en kartleggingssamtale, der
ressurser og utfordringer belyses. Det legges vekt på brukermedvirkning.
• Etter samtykke fra deg, innhentes de opplysningene som er nødvendige for å belyse
saken. Dette vil danne grunnlag for en vurdering om vilkår for rett til tjenester er
oppfylt. En faglig vurdering av nødvendig og forsvarlighet danner grunnlag for vedtak.
I vedtaket skal en begrunnelse for innvilgelse eller avslag framkomme.
• Kommunen skal behandle saken i løpet av 4 uker. Hvis saken ikke kan avgjøres
innen 4 uker får du skriftlig beskjed om grunnen til dette, og får opplyst når vedtaket
blir fattet.
• Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Informasjon om
klageadgang medfølger vedtaket.

Kommunalt vedtak
• Dersom kriterier / vilkår ikke fylles, det vil si at du er ikke helt avhengig av personlig
assistanse og kan være uten tilsyn på dagtid, kan kommunalt vedtak om dagaktivitet
vurderes.

Hva kan du forvente av oss?
Du kan forvente at vi
• Fatter et vedtak som gir deg tjenester etter gjeldende lovverk.
• Gir tilbud i henhold til vedtak, kartlagte behov, ønsker og ressurser
• Bidrar til en god hverdag gjennom god samhandling
• Etterlever verdiene Respekt, Ansvarlighet og Redelighet
• Overholder taushetsplikten, men samarbeider tverrfaglig

Hva forventer vi av deg?
Vi forventer at du
• Gjør deg kjent med vedtaket og overholde avtaler om ankomst og hjemreisetid
• Gir beskjed når du av ulike grunner ikke kan møte
• Bidra i fellesskap i aktiviteter, sosial samhandling og følge miljøreglene
• Sørge for å ha ekstra klesskift i eget skap, ha på klær etter vær og aktivitet.
• Medbringe oppdatert ordinasjonskort og medisiner, samt nødvendige hygiene artikler
ved behov
• Samtykker til samarbeid med andre aktuelle hjelpeinstanser

