
 
 
RAL - Tjenestebeskrivelse for vurderings- og 
mestringsteam 
 
Hensikt med tjenesten 
Vurderings- og mestringsteamet skal vurdere og kartlegge brukers behov og anbefale rett 
tjeneste til rett tid. Teamet skal bidra til tidlig innsats, at flere kan hjelpes hjemme og at det 
blir kortere og mer målrettede opphold på korttidsavdelingen ved Fjerdingby helsetun. Det 
skal rettes fokus på koordinering, rehabilitering, behandling og hverdagsmestring rundt hver 
enkelt bruker, samt færre tjenesteytere som vurderer behov. 
 
  
Kriterier / vilkår 

 Søker må bo i Rælingen kommune og være over 18 år 
 Behov for tverrfaglig vurdering og/eller oppfølging 

 
Følgende vil bli vurdert 

 “Hva er viktig for deg”  
 Ressurser og nettverk 
 Funksjonsnivå 
 Evne til egenomsorg og boevne 
 Ernæringsstatus 
 Nyttiggjøring og potensiale for bedring 
 Behov for tilrettelegging og hjelpemidler 
 Behov for videre tjenester, både kommunale og frivillige 
 Velferdsteknologi 

 
 
Hjemmel 

 Helse- og omsorgstjenestelovens kap. 3, § 3-2.  
 

 
Hvem kan få tjenesten 
Innbyggere med sammensatte behov, både nye brukere og brukere der det meldes behov 
om endret omsorgsnivå. Brukere med potensiale for rehabilitering slik at de kan bo lengst 
mulig hjemme. Pasienter på KAD med behov for rehabilitering og/eller vurdering.  
 
Tjenestens innhold 

 Tverrfaglig kartlegging og vurdering av brukerens ressurser og behov 
 Legge til rette for at bruker oppnår egne målsetninger 
 Rehabilitering  
 Tilrettelegging og hjelpemidler 
 Informasjon og veiledning 
 Henvise videre til andre aktuelle tjenester ved behov 
 Bidra til gode overganger 
 Innhold og lengden på oppfølging fra teamet vurderes ut fra den enkeltes behov 

 
Betaling 



 Gratis tilbud 
 
 
Hvordan få tjenesten – søknadsprosessen 

 Henvisning eller direkte kontakt 
 Vedtak ved oppfølging over 2 uker  

 
Hva kan du forvente av oss? 
Du kan forvente at vi:  

 Gir tjenester i henhold til enkeltvedtak og kartlegging 
 Vårt fokus er hva som er viktig for deg 
 Tjenestene tilpasses dine mål og ressurser 
 Etterlever verdiene Respekt, Ansvarlighet og Redelighet 
 Overholder taushetsplikten 
 Samarbeider tverrfaglig  

 
 
Hva forventer vi av deg? 
Vi forventer at du: 

 Er villig til å motta bistand i henhold til avtalte målsetninger 
 Samtykker til samarbeid med andre aktuelle hjelpeinstanser 
 Melder ifra om endringer som påvirker tjenesten 
 At du bidrar aktivt i forløpet 

 
 
 
 

 


