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Oversikt avlastning og overganger

KFU 18.06.2019



Kriterier for avlastning

Rettighet som utløses etter :

PASRL § 2-8.Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver

De som har særlig tyngende omsorgsarbeid, kan kreve at den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten treffer vedtak om at det skal settes i verk tiltak for å lette omsorgsbyrden og 

hva tiltakene i tilfelle skal bestå i.

HOL § 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende

Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig 

pårørendestøtte blant annet i form av:

1. opplæring og veiledning

2. avlastningstiltak

3. omsorgsstønad

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_3


Hvor ofte gis avlastning?

Timer: 3-4 t/u - 8 t/u (over det så er det spesielle 
grunner). Enkelte tilfeller av timesavlastning i 
bolig.

Døgn: Typisk ei helg pr mnd, men opp til 80 pr år i 
noen tilfeller. Krever flere avlastere

Bolig: Fra 20 døgn pr år til ca 180. Hyppighet 
deretter. 



Ferieavlasting

▪ Ny forskrift ferie privatavlastning fra 01.06
▪ Dagtilsyn i bolig - økning etter stengning sfo 

fellesferie
▪ En del tilfeller av ønske om lengre 

sammenhengende avlastning knyttet til ferie i 
boligavlastning barn

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-05-24-687


Omfang privat avlastning u/18

Avlastning timer: 

I år 16735, i fjor 19695 - ned 2960 timer (fra 85 til 
78 barn)

Avlastning døgn:

I år 3137, i fjor 3039 - opp 98 døgn (fra 109 til 115 
barn)



Omfang avlastning i bolig / barnebolig

▪ Avlastningstimer i bolig: i år 2600, i 2018 2400.
▪ Avlastningsdøgn i år 12102, i fjor 11503, av 

dette er ca 6800 barneboligdøgn.
▪ Ant brukere i bolig i år 104, i fjor 95.
▪ Ant barneboligbrukere pr juni 2019 19. I fjor 

20.
▪ Helsetjenester/hjemmesykepleie i år 47 300 

timer, i fjor 34 500.



Overganger ved 18 år

Overganger avlastning HABU / Leistad

Overganger barnebolig - voksenbolig

rutine / veileder

https://tqm16.tqmenterprise.no/oppvekstogutdanning/Publishing/Document/LoadLocalContent/2121?forOL1=oppvekstogutdanning
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Avlastningstjenesten for voksne

KFU 18.06



Leistad avlastningsbolig

Leistad avlastningstjeneste for voksne er avlastningstilbudet som gies 

av kommunen. Det er et tilbud til pårørende som har hjemmeboende 

barn i alderen 18-> som har behov for en eller annen form for bistand i 

løpet av døgnet.

Leistad har 15 rom fordelt på to etasjer



Kriterier for avlastning

- HVK kartlegger behovet for avlastning - dette gjennom samtaler 

med pårørende 

- HVK skriver deretter vedtak på antall døgn pr år

- Leistad avlasting fordeler døgnene ut i fra ønsker og kapasitet



Hvor ofte gis avlastning?

Det gies avlasting ut i fra foreldrenes behov kartlagt av HVK. 

Noen har 24 døgn i året som vil si ei helg i mnd, mens andre har 188 

døgn.

Lengden på avlastningen varierer fra fast en dag i uka til til 14 dager 

sammenhengende. 

I forbindelse med ferier kan pårørende få inntil 3 uker 

sammenhengende. 

Pr. dagsdato får alle innvilget antall døgn ihht vedtak, fordelt på ukedager og en helg pr 

mnd

Klarer ikke å innfri alle ønsker ifht de som ønsker hyppigere helg. 



Omfang

Avlastningen i 2018

- Det var 47 brukere av 

avlastningen

- Fra mai til november  3-4 stk 

som bodde fast på Leistad av 

ulike årsaker.

- Det medførte at brukere ble 

spurt om å bytte døgn for å få 

nok rom og vi måtte ta i bruk et 

frittstående hus på 

eiendommen. 

- 5 brukere fikk ny bolig. 

- 2 stk overført fra barnesiden

Avlastningen 2019

- Det er 49 brukere av avlastningen

- 2 fastboende som flyttet ut i februar.

- Mars kriseplassering i 4 uker

- 3 stk får ny bolig fra september 

- 1 stk overført fra barn første halvår og 

det kommer 2 etter sommeren

- 3 stk har har kommet nå de siste mnd 

som ikke har hatt avlastning tidligere, 

der behovet har kommet med årene

- Ny bruker på krise i april bor fortsatt

- Ny bruker på krise slutten av mai bor 

fortsatt



Privat avlastning

- HVK kartlegger behov og skriver vedtak på antall døgn pr år

- Privat avlastning gies i hjemme hos avlaster eller hjemme hos 

bruker

- Kommunen organiserer ikke den private avlastningen. Her inngås 

det særskilte avtaler mellom familier og de private avlasterne.

- Kommunen lønner avlaster ut i fra vedtak fra HVK. 



Omfang - Privat avlastning

50+ i fortsatt privat avlastning etter fylte 18. 


