Serviceerklæring - avlastning til personer med omsorg for
barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Overordnet mål

Gi avlastning etter behov til personer med daglig omsorg for
barn og unge med nedsatt funksjonsevne, slik at de får
fri fra særlig tyngende omsorgsarbeid.

Hva inneholder tjenesten

Avlastning tilbys i form av opphold i kommunal bolig/leilighet.
Det gis fra timebasert avlastning og enkeltdøgn til flere
sammenhengende døgn i perioder.
Det legges til rette for et trygt og trivelig opphold ved at:
Det gis omsorg og nødvendig pleie og stell til den enkelte.
Rutiner og tiltak som benyttes hjemme, i barnehagen og på
skolen, følges opp.
Det enkelte barn/ungdom har brukerkontakt.
Aktivitetene tilpasses individuelt.
Vi følger opp faste fritidsaktiviteter.
Vi deltar på samarbeidsmøter / ansvarsgruppemøter etter
behov.

Vilkår for tildeling

Barnet / ungdommen må ha behov for omfattende tilsyn og
pleie, praktisk og sosial tilrettelegging

Saksbehandling

Svar på søknad skal foreligge innen 3 uker.
Vi har samtale med foreldre / omsorgspersoner etter mottatt
søknad. (hjemmebesøk / kontorsamtale).

Tjenesten tar ikke ansvar
for

Innkjøp av diettkost eller utstyr som det gis grunnstønad for.
Øvrige utgifter etter avtale.

Hva koster tjenesten

Tjenesten er gratis.

Hvem kan få tjenesten

Personer som har omfattende omsorgsoppgaver for
barn og unge med nedsatt funksjonsevne, kan få innvilget
avlastning og ha fri fra særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Hva forventes av brukeren

Dere bringer personlig utstyr.
Dere oppdaterer medisinkort til hvert opphold.
Dere gir beskjed i god tid hvis barnet/ungdommen ikke kommer,
eller kommer til annen tid enn avtalt.
Dere gir beskjed hvis dere reiser bort og oppgir aktuelt
telefonnummer og kontaktperson.
Dere bringer barnet / ungdommen til avlastningen og gir dere
god tid til informasjon.
Dere merker klær og utstyr og sender med til alle aktuelle formål
og værtyper.
Dere bestiller time hos lege / tannlege når barnet / ungdommen
ikke er på opphold.
IPLOS-registrering og kartlegging av funksjonsnivå av bruker vil
bli foretatt.

- ett gir ekstra

Praktiske opplysninger/
Kontaktinfo.

Tjenesten har døgnåpent.
Tjenesten innvilges med hjemmel i Lov om kommunale helseog omsorgstjenester § 3-1 Kommunen skal sørge for at
personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige
helse- og omsorgstjenester.
Jf. §3-2 nr 6, bokstav d, bestemmelsen som omhandler
avlastning.
Det er klageadgang på alle vedtak. Klagefristen er fire uker.
Nærmere opplysninger om klageadgangen fremkommer i
vedtaket.
Vi har taushetsplikt
Søknad
Det må foreligge skriftlig søknad fra foreldre / foresatte.
Søknad sendes:
Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TIFU)
Vålevegen 1
2436 Våler i Solør
Telefon: 62424191/62424192
E-postadresse: postmottak@vaaler-he.kommune.no

- ett gir ekstra

