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Informasjon til bruker, nærstående og verge. 

Brukervalg - heldøgnstjenester til personer over 18 år med 

utviklingshemming. - Hvordan velge leverandør? 

Innledning 

Oslo kommune innfører brukervalg for bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre 

hjelpetrengende som etter vedtak har krav på dette.  

 

Overordnet målsetting er at brukerne skal motta tjenester som ivaretar en best mulig 

funksjons- og mestringsevne, selvstendighet, deltakelse og livskvalitet. Tjenestene skal 

utformes og ytes med respekt og i samsvar med brukeres individuelle behov, ressurser, 

målsettinger og være tilpasset den enkeltes forutsetninger.  

 

Hvem gjelder brukervalgsordningen for? 

Brukervalgsordningen gjelder for Oslo-innbyggere over 18 år med utviklingshemming og 

andre hjelpetrengende, med vedtak om helse- og omsorgstjenester med tilgjengelighet til 

personale gjennom døgnet (heldøgnstjenester). 

 

Hvilke leverandører kan velges? 

Bruker/verge kan velge mellom:  

 

 Bydelens egne boliger  

 Byomfattende boliger i Velferdsetaten 

 Private leverandører som har rammeavtale med Oslo kommune  

 

Det er ikke anledning til å velge leverandører som ikke har rammeavtale på det omsorgsnivået 

den enkelte tilhører.  

 

Brukervalget omfatter ikke kommunale tiltak i andre bydeler. 

 

Bruker/verge velger mellom leverandører som har ledig kapasitet på gitt tidspunkt.  

 

Hvilke tjenester kan leverandør tilby?  

Leverandørene skal blant annet kunne tilby følgende.   

 

 Tjenester som er tilpasset den enkeltes individuelle behov i tråd med regler om 

brukermedvirkning.  

 Kompetanse tilpasset målgruppen, aktuell tilleggsproblematikk og den enkeltes 

individuelle behov. 

 Tjenester som utformes og ytes med respekt for det enkelte mennesket, dets autonomi 

og med vern mot krenkende behandling. 

 Opplæring og tilrettelegge for mestring og ivaretagelse av ferdigheter, som bidrar til 

selvstendighet og deltakelse i dagligdagse gjøremål og aktiviteter.  



2 
 

 Motivasjonsarbeid. 

 Praktiske gjøremål slik som rengjøring, handling, klesvask og matlaging, med eller 

uten brukers deltagelse. 

 Helsefaglig bistand knyttet til psykiske lidelser, kroniske somatiske sykdommer, 

oppfølging ved alminnelig sykdom og midlertidige skader.  

 Bistand til medisinadministrasjon.  

 Veiledning og ivaretagelse av behov vedrørende kost, ernæring og fysisk aktivitet.  

 Bistand til sosial samhandling og nettverksarbeid. 

 Veiledning eller administrering av økonomiske midler til eget forbruk. 

 Veiledning på forståelse og regulering av egen atferd. 

 Bistand til organisering og planlegging av aktiviteter og gjøremål i hverdagen. 

 Ivaretagelse av individuelle behov for meningsfulle fritidsaktiviteter. 

 Tilbud på dagtid for personer som ikke kan benytte seg av dagsenter, arbeid eller 

annen sysselsetting. 

 Transportordning for personer som ikke kan benytte seg av den ordinære TT tjenesten. 

 Samarbeid med alle aktuelle instanser rundt bruker. 

 Utarbeiding og koordinering av aktuelle planer for bruker. 

 Godt planlagte inn – og utflyttingsprosesser. 

 

Bydelen har ansvaret for at bruker får forsvarlige tjenester, og vil definere hvilke tjenester 

som er aktuelle for den enkelte.  

Omsorgsnivåer 

Heldøgnstjenestene er delt inn i tre omsorgsnivåer  i forhold til  en persons behov for 

personaltetthet. Innenfor hvert omsorgsnivå vil det være individuelle forskjeller på hvilke 

behov for hjelp den enkelte har og hvordan hjelpebehovet skal dekkes. Det vil være nattevakt 

tjenester i alle omsorgsnivåer. 

 

Omsorgsnivå 1  

Brukergruppen innenfor dette nivået har en variasjon av bistandsbehov som kan dekkes med 

følgende personaltetthet:  

 Personale er tilgjengelig for brukerne på dag og kveld.  

 Brukerne kan motta direkte oppfølging til planlagte tidspunkter. 

 Det kan være behov for faste tilsyn og brukerne må ha mulighet for å komme i 

kontakt med personale på natt ved behov. 

 Ett personale skal følge opp flere brukere. 

 

Omsorgsnivå 2  

Brukergruppen innenfor dette nivået har en variasjon av bistandsbehov som kan dekkes med 

følgende personaltetthet: 

 Personale er tilstede og tilgjengelig for brukerne hele døgnet. 

 Det vil være mindre mulighet for å dele personale på flere brukere.  
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 Hovedvekten av målgruppen vil gjennomsnittlig ha behov for 1:1 bemanning på dag 

og kveld.  

 Enkelte kan ha behov for tilgjengelig personal utover 1:1 i bestemte situasjoner, mens 

andre kun har behov for tilsyn og tilgjengelighet i kortere tidsrom i løpet av dagen. 

 

Omsorgsnivå 3 

Brukergruppen innenfor dette nivået har en variasjon av bistandsbehov som kan dekkes med 

følgende personaltetthet: 

 Målgruppen vil ha behov for flere personal som følger opp hver bruker på dag og 

kveld. 

 For enkelte kan det i løpet av dagen være tilstrekkelig med lavere personaltetthet, men 

med personal tilgjengelig ved behov. 

 Mulighet for skjermede boenheter hvor personalet følger opp en eller noen få brukere. 

 

Vurdering av omsorgsnivå: 

Bydelen er faglig ansvarlig for at den enkelte mottar tjenester som dekker brukerens 

individuelle behov og avgjør hvilket omsorgsnivå bruker skal ha. Velferdsetaten har 

utarbeidet et verktøy som bistår bydelene med å vurdere hvilket omsorgsnivå som er riktig for 

den enkelte. Dette vil inngå som en del av bydelens totale vurdering av hvilket omsorgsnivå 

som best vil ivareta den enkeltes behov.  

 

Informasjon om brukervalgordningen 

Bydelen informerer bruker/verge om  

- hvilket omsorgsnivå som er det rette for bruker,  

- hvilke leverandører som leverer tjenester innen omsorgsnivået herunder om det er 

ledig kapasitet i bydelens egne eller byomfattende tiltak 

  

Du finner informasjon om brukervalgordningen på Oslo kommunes internettsider, og hvilke 

leverandører vi har innen de ulike omsorgsnivåene, samt informasjon om hver enkelt 

leverandør.  

 

Bydelene kan ikke anbefale eller velge leverandør for bruker/verge. 

 

Dialog med leverandører 

Bruker/verge velger selv hvilke leverandører de kontakter for å få informasjon om tilbudet.  

Alle leverandørene forplikter seg til å sikre individuell tilpasning av tjenesten og 

brukermedvirkning i tråd med rammeavtalen. 

 

Valg av leverandør 

Bruker/verge skal innen rimelig tid velge leverandør. Valg av leverandør gjøres skriftlig i eget 

skjema som leveres til bydelen.  
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Når bydelen er informert om hvilken leverandør bruker har valgt, vil bydelen kontakte 

leverandøren for å sikre at tilbudet er forsvarlig og egnet for bruker, og legge til rette for  

innflytting og videre samarbeid. 

En leverandør kan i unntakstilfeller motsette seg å ta imot en bruker. Dette krever saklig 

grunn. Saklig grunn kan være at bruker er utenfor målgruppen, at brukersammensetningen hos 

leverandør ikke blir forsvarlig o.l. 

Bydelen er ansvarlig for å beskrive brukers behov og sikre at bruker får den hjelp 

vedkommende har krav på.  

Bruker leier bolig av den leverandøren man velger. Leieforholdet blir regulert i 

husleiekontrakt. Private leverandører kan ikke kreve mer enn markedsleie.  

Tilbud på dagtid 

Alle leverandører skal kunne tilby aktiviteter på dagtid for personer som ikke kan benytte seg 

av dagsenter, arbeid eller annen sysselsetting. Tilbud på dagtid er kun et alternativ dersom 

bydelen vurderer at bruker ikke kan benytte seg av Oslo kommunes avtaler om dagsenter eller 

annet tilbud på dagtid. 

Innflytting  

Tidsperioden fra valgt leverandør til oppstartstidspunkt vil variere og avtales individuelt, men 

alle leverandørene har forpliktet seg til at bruker kan flytte inn senest 4 måneder etter at avtale 

med bydel er inngått.  

Flytte til ny leverandør  

Utgangspunktet er at bruker kan bytte leverandør når bruker måtte ønske det. For å sikre 

forsvarlige overganger ved flytting, er det avgjørende at verge/bruker informerer bydel slik at 

de blir tidlig involvert ved en oppsigelse. Bruker må selv si opp husleieforholdet. 

Oppsigelsestiden følger husleiekontrakten.  

Bruker kan ikke velge ny leverandør før det har gått 1 år fra innflytting, med mindre det 

foreligger saklig grunn. Bydelen vurderer om det er saklig grunn for å flytte til ny leverandør. 

Saklig grunn kan for eksempel være: 

 konflikter i personalgruppen og andre alvorlige hendelser som påvirker brukers 

livskvalitet på en negativ måte.  

 mistrivsel som resulterer i endring i funksjonsnivå av en slik art at det påvirker 

livskvalitet negativt, kan bli vurdert som saklig grunn for flytting. 

 fysiske forhold ved boligen, som medfører økning av utagering og derav bruk av tvang 

og makt, skal flytting vurderes som et tiltak. (Rundskriv IS-10/2015) 

 Det er anledning til å flytte før det har gått 1 år, dersom bydel, bruker/verge og 

leverandør er enige om at personen best vil bli ivaretatt ved å flytte til en annen 

leverandør.  

 


