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Støttekontakt  

Lovgrunnlag: 

Lov om pasient- og brukerrettigheter av 02.07.1999, sist endret 11.12.2015 

med virkning fra 01.11.2016. 

Kap 2-1a,2.ledd: Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra 

kommunen 

Lov om helse- og omsorgstjenester m.m av 24.06.2011 nr 30, sist endret 

17.06.2016 med virkning fra 01.01.2017. 

Kap 3. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester. For å oppfylle dette ansvar skal 

kommunen ihht §3-2, punkt 6, bokstav b. inneha støttekontakt.  

 

Mål for tjenesten 
Hjelper den enkelte til en menigsfull fritid og samvær med andre. 

 

Hvem kan få tjenesten 
Personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale 

problemer eller nedsatt funksjonsevne. 

                            

Tjenestens innhold 
Tjenesten skal primært hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid og samvær med andre, ut 

fra brukerens ønske / behov.  

Det er ingen krav til utdanning for støttekontakten, men det kreves egnethet.  

 

Våre forventninger til bruker: 

• Bruker gir oss nødvendige opplysninger, og/eller fullmakt til innhenting av nødvendige 

opplysninger som er relevant for utførelsen av tjenesten slik at behov for hjelp blir 

ivaretatt 

• Gjør seg kjent med innhold i vedtaket 

• Så langt som mulig, konkretisere hva en støttekontakt skal bidra med 

• Så langt som mulig, er behjelpelig med å finne en aktuell person til oppdraget  

• Tar kontakt ved behov for informasjon, råd og veiledning, evnt klage 

• Tar kontakt ved endring av behov 

• Ny søknad før vedtakets opphør, om behovet er tilstede 

 

Hva kan bruker forvente av oss 

• Taushetsplikten overholdes 

• Respekt og vennlighet 

• Informasjon, råd og veiledning om kommunens tjenester gis  

• Tildelingskontoret behandler søknaden og fatter vedtak om tjenesten ihht utført  
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     kartlegging, medisinske opplysninger og ved tverrfaglig vurdering 

• Skriftlig vedtak, tjenestebeskrivelse og informasjonshefte sendes søker, evnt hjelpeverge 

• Tjenesten utføres ihht vedtak og ihht Forskrift om kvalitet i pleie-og omsorgstjenestene og 

     det enkelte tjenestested sørger for evnt nødvendig praktisk planlegging 

 

Kommunale vilkår 

• Hjelp fra pårørende, fritidsassistenter i kulturtiltak må først vurderes før støttekontakt blir 

aktuelt som tiltak.  

• Støttekontakttjeneste er i hovedsak en midlertidig hjelpeordning   

• Ansvarlig kommunal enhet/utfører, sørger for oppdragsavtale med støttekontaktene om 

oppdragets innhold og varighet. 

• Støttekontakt gis som hovedregel ikke til beboere i boliger med bemanning, i sykehjem  

      eller i kommunale, statlige eller fylkeskommunale institusjoner. Unntaket er brukere av    

      kommunale  avlastningsinstitusjoner. 

 

 

 

Saksbehandlingstid: 1- 4 uker 

 

Klageadgang 

Du har rett til å klage på vedtaket og på utførelse av tjenester. Informasjon om klageadgang 

og klagefrist vil fremgå av vedtaket. 

 

Ved behov for mer opplysninger / event. søknadskjema, ta kontakt med: 

Tildelingskontoret for pleie og omsorgstjenester 

Telefon: 61 32 40 00 

Telefontid: Man – fredag fra kl. 10.00 – 14.00 

Telefaks: 61 32 40 34 

 

Søknadskjema kan også lastes ned fra kommunens hjemmeside, www.lunner.kommune.no/ 

Søknadskjema må sendes per post pga personvernet 

 

Søknad sendes 

Lunnner kommune 

Tildelingskontoret for pleie og omsorgstjenester 

Sandsvegen 1 

2740 ROA 

 

 

http://www.lunner.kommune.no/

