
 

 

 

Helsetjenester i hjemmet  

 
 

Helsetjenester i hjemmet er planlagte kommunale helsetjenester som ytes hjemme hos 

pasienten. Eksempler på slike helsetjenester er ulike former for hjemmesykepleie, 

administrering av legemidler og psykisk helsearbeid. 

 

Helsetjenester i hjemmet kan også omfatte trygghetsalarm og ulike velferdsteknologiske 

løsninger som gis som et alternativ til annen helsetjeneste, eks. som bidrar i behandling eller 

til trygghet i en spesiell helsemessig situasjon (eks. ved KOLS). 

 

Det er et mål for omsorgstjenesten at pasienten skal kunne bo i eget hjem så lenge som 

mulig.  

 

Tjenesteutøvelsen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og bidra til at pasienten 

opprettholder/gjenvinner størst mulig grad av egenmestring. Pasienten skal sikres trygghet i 

den livssituasjon han/hun befinner seg i. 

 

Hjemmesykepleie  

Tjenestebeskrivelse  

Personlig stell og omsorg som f.eks.:  

 

• Bistand i forflytning  

• Ivareta personlig hygiene/dusj 

• Bistand til av/påkleding  

• Opplæring/bistand i bruk av inkontinentutstyr 

• Nødvendig bistand ved naturlige funksjoner som 

f.eks. toalettbesøk, stell av stomi, kateterisering 

osv.  

 



 

Medisinsk behandling og prosedyrer som f.eks.: 

 

• Stell/administrering av CVK, smertepumpe, 

ernæringspumpe og annet. Dette etter legens 

ordinasjon 

• Blodprøver/blodtrykksmåling og sårstell dersom 

dette ikke kan gjøres hos fastlegen  

• Legemiddeladministrering og eller oppfølging etter 

lege/tannleges ordinasjon 

 

Oppfølging av ernæringssituasjon som f.eks.: 

 

• Nødvendig bistand til enkel tilberedning av 

måltider 

• Nødvendig bistand til spisesituasjon  

 

Helse og omsorg ved livets slutt:  

 

• Legge til rette for lindrende behandling og 

omsorg for personer med kort forventet 

levetid og som ønsker å dø i hjemmet 

Psykisk helse: 

 

• Hjemmeboende som ikke selv kan komme 

seg til tjenestetilbudet på egenhånd pga. 

psykisk lidelse  

• Tilbud om samtale og veiledning mht. 

psykisk lidelse  

Lovverk  

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd 



 

Jf. helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 

bokstav a 

 

Formål  

Formålet med tjenesten er å gi hjelp til akutt eller kronisk syke som 

har behov for helsehjelp i hjemmet 

 

Tjenesten tildeles ut fra en helse- og omsorgsfaglig vurdering av 

behov  

 

Målgruppe  

• Hjemmeboende som er avhengig av hjelp i eget 

hjem for å få dekket grunnleggende helse- og 

omsorgsbehov 

• Hjemmeboende som på grunn av sykdom eller 

funksjonsnedsettelse har behov for verdige og 

forsvarlige helsetjenester i hjemmet  

• Helsetjenester i hjemmet tildeles til personer i alle 

aldre 

 

Kriterier / vurdering  

Det er pasientens medisinske tilstand og situasjon for øvrig, 

herunder i hvilket omfang og med hvilken hyppighet personen 

har behov for f.eks. sykepleie, som er avgjørende for 

 

• Hvilken hjelp pasienten har rett til 

• Hvilken kompetanse den som skal yte hjelpen må 

ha 

• Omfanget på tjenesten 

• Hvor lenge tjenesten skal ytes 



Egenandel  

Det tas ingen egenandel for denne tjenesten 

 

 

 

 

 

 


