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Hjemmetjenester/praktisk bistand
Praktisk bistand som kommer inn under denne betalingsordningen er tjenester som for eksempel
rengjøring, klesvask, hjelp til innkjøp og lignende daglige gjøremål. Det kan ikke kreves egenbetaling
for hjemmesykepleie, eller for praktisk bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg.
For hjemmetjenester til husstander med inntekt under 2 G betales det til enhver tid en maksimalsats
per måned, fastsatt av staten.

Beregningsgrunnlag
Satsene regnes ut på grunnlag av husstandens nettoinntekt før særfradrag. Dette betyr at selv om
det bare er én person i husstanden som mottar hjelp, så vil inntekten til en eventuell ektefelle eller
samboer bli lagt til brukerens inntekt. Inntekt til barn under 18 år skal også regnes med, dersom det
er barnet som mottar hjelpen. Hjelpestønad til hjelp i huset legges til inntekten. Hjelpestønad til
tilsyn og pleie skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget.
Tidsforbruket avrundes til nærmeste halvtime. Oppdrag som ikke er avbestilt senest 1 døgn i forveien
blir fakturert.

Praktisk bistand/ hjemmehjelp
Egenbetaling praktisk bistand. Selvkost timelønn kr 314,‐. Grunnbeløpet i folketrygden (G) pr
01.05.2018 er kr 96 833,‐

Husstandens nettoinntekt

Timespris

Maksimal månedssats

Under 2G
2G – 3G
3G – 4G
4G – 5G
Over 5G

Kr 210,‐
Kr 210,‐
Kr 210,‐
Kr 270,‐
Kr 270,‐

Kr 210,‐
Kr 840,‐ (over 4 t)
Kr 1 680,‐ (over 8 t)
Kr 2 430,‐ (over 9t)
Kr 2 430,‐ (over 9 t)

Teknologiske hjelpemidler
Søknader om teknologiske hjelpemidler behandles i inntaksmøter ved koordinerende enhet.
Dersom teknologiske hjelpemidler utover trygghetsalarmer innvilges som et servicetilbud og
ikke en helsetjeneste må søker betale dette selv etter selvkost.
 Trygghetsalarm (for bruk innendørs, kan også koble annen type varslinger på denne)
 Mobil trygghetsalarm (kan brukes innendørs og utendørs, kan ikke koble annet utstyr
til)
 Varsling på dør
 Varsling av fall

 Varsling av bevegelse (løsninger som registrerer og varsler mangel på bevegelse i
bolig)
 Komfyrvakt (hjelpemiddelsentralen NAV)
 Trygghet på natt (løsninger for trygghet og tilsyn på natt)
 Tilrettelegging og styring av bolig (omgivelseskontroll, varsling, nattlys osv.)
 Medisineringsstøtte (løsninger for hjelp til å ta medisin til riktig tid, f.eks. automatisk
medisindispenser)
 Kognitiv støtte (løsninger som kalendere, dagsplanlegger etc. som påminner bruker
med å organisere hverdagen)

Trygghetsalarmer
Etablering av trygghetsalarm;
Under 2G
Over 2G

kr 350,Kr 700,-

Egenandel trygghetsalarm
pr år;
Under 2G

Kr 115 pr mnd.

Over 2G

Kr 148 pr. mnd.

Kr 1380,- pr år – faktureres
2 ganger pr år
Kr 1776,- pr år – faktureres
2 ganger pr år

Diverse
Snømåking
Under 2G
Over 2G
Matombringing; til brukere/ pasienter inkl. utkjøring og
emballasje
Dagsenter *
1. Deltakelse inkl. frokost, kaffe og transport

Kr 1500,- pr sesong
Kr 2000,- pr sesong
Kr 97,- pr middag

Gratis

*gjelder brukere som har vedtak på deltakelse ved Fjæratun dagsenter.

Opphold institusjon
For korttidsopphold i institusjon betales den til enhver tid fastsatte maksimalsats av staten,
for tiden 165 kroner per døgn.
For dag-/nattopphold er satsen for tiden 82 kroner. Etter 60 døgn betales etter forskrift om
vederlag for opphold i institusjon i kalenderåret. Det startes på nytt 1. januar året etter.
For langtidsopphold i institusjon betales etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon.
Det maksimale taket for egenbetaling er pr. tiden 94 560,- kroner per måned.
Egenbetalinger gjelder alle typer institusjonsopphold som kommunen tilbyr.

Frisklivsentralen
Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk
aktivitet, kosthold eller tobakk. Tilbudet gis gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte
aktiviteter. Tilbudene bidrar til å fremme helse og livskvalitet og forebygge sykdom, og til at
brukerne lærer å mestre livet med sykdom.

Hvem kan få tjenesten?
‐ Personer som har behov for støtte til å endre levevaner på grunn av økt risiko for
livsstilssykdom, eller som allerede har utviklet livsstilssykdom.
- Personer over 18 år bosatt i Lebesby kommune.
- Personer som er motivert og ønsker hjelp til livsstilsendring.
- Personer som er i stand til å komme seg til og fra helsehuset på egenhånd, og som
kan delta i treningsgrupper.

Tjenestetilbud/kvalitet
Fastleger, fysioterapeut, kommunepsykolog eller andre i helse, som ser at dette
tjenestetilbudet kan fremme helse- og livskvalitet, kan henvise til frisklivssentralen via
frisklivsresept. Frisklivsresepten varer i utgangspunktet i tre måneder og starter med en
samtale som kartlegger motivasjon, muligheter og mål for reseptperioden. Etter tre måneder
gjennomføres en avsluttende samtale. Ved behov kan det åpnes for en ny reseptperiode.

Hva koster det å delta i frisklivssentralen?
Bra mat kurs – teoretisk og
praktisk matlaging.

5 kursdager à 2 timer

Kr 400,- pr kursrekke

Turgruppa

Hver torsdag, 3 timer

Gratis

Søvnkurs

4 kursdager à 2 timer

Kr 200,- pr kursrekke

Bassengtrening med
fysioterapeut

Hver fredag og følger

Halltrening med
fysioterapeut

skoleruta

Kr 500,- pr halvår

Hver mandag

Gratis

