
 

Tjenesteoversikt 

Som ny koordinator kan det være utfordrende å finne frem i hjelpeapparatet. Nedenfor finner du en oversikt over aktuelle kommunale og 

andre offentlige tjenester. Slik kan du få en bedre oversikt over hva som finnes og hvor søke etter mer informasjon.  

 

Søknadsskjema til diverse tjenester i kommunen finnes på Pulsen eller våre nettsider www.sandnes.kommune.no  

 Tjeneste/tilbud For mer informasjon/søknadsskjema 
 

Målgruppe/innhold/kriterier  
 

Tjenester som 
tildeles av 
Samordningsenheten 
 
 

Individuell plan og 
koordinator 

Søker til Samordningsenheten på søknadsskjema « 
søknad om helse- og omsorgstjenester» som ligger på 
Sandnes kommune sin hjemmeside. 
 
Kontaktinformasjon. 
Tlf.nr.: 94 81 85 35  
E-post: infohjelp@sandnes.kommune.no  
 
 

Henvendelser om behov for IP/koordinator blir 
vurdert av Samordningsenheten. Søknadsskjema 
finnes på kommunens 
hjemmesider/teamsgruppe for koordinatorer. 
 
Mestringsenheten gjør også disse vurderingene 
når det gjelder brukergruppen som tilhører de, 
og oppretter IP (over 18 år, rus/psyk). 
Søknadsskjema finnes på kommunens 
hjemmeside. 

 Kreftkoordinator 
 
 
 

Henvendelse til Samordningsenheten  
Lavterskel. 
 
Kontaktinformasjon.  
Tlf.nr.: 94 81 85 35 eller direkte til Kreftkoordinator 51 33 
54 09/91 66 44 71 
E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no 
 
 

Kreftkoordinator er en kontaktperson for både 
kreftsyke og deres pårørende. De gir veiledning 
knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og 
lindrende tiltak. Hjelp til å finne frem til rett 
instans. 

 Demenskoordinator Kontaktinformasjon. 
Tlf.nr.: 51 68 15 16 
E-post: demenskoordinator@sandnes.kommune.no 
 

Utredning av diagnose i forkant 
Kartlegging  
 

mailto:infohjelp@sandnes.kommune.no
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Besøksadresse: Trones bo og eldresernter, 2. etg. 
JAdarveien 2. 
 

Enhet for habilitering og rehabilitering (EHR) 
utfører tjenesten. Lavterskel 

 Opplæring og veiledning Søker til Samordningsenheten på søknadsskjema « 
søknad om helse- og omsorgstjenester» som ligger på 
Sandnes kommune sin hjemmeside. 
 
Kontaktinformasjon.  
Tlf.nr.: 94 81 85 35  
E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no 
 
 
Ressurssenteret, avdeling Psykisk helseteam for barn og 
unge (0-18 år) og enhet for funksjonshemmede (0-…) 
utfører  
 

Bidrar med opplæring og veiledning knyttet til 
diagnose eller funksjonshemming, eller praktisk 
opplæring og veiledning i hjemmet til bruker og 
foresatte i hjemmet når bruker har omfattende  
vansker.  
 

 Bolig avlasting Søker til Samordningsenheten på søknadsskjema « 
søknad om helse- og omsorgstjenester» som ligger på 
Sandnes kommune sin hjemmeside. 
 
Kontaktinformasjon.  
Tlf.nr.: 94 81 85 35  
E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no 
 
 
Utføres av Skaret avlastningsbolig, Enhet for 
funksjonshemmede (EFF) 
 

Avlastning er en et døgnbasert tjeneste til 
personer og familier med særlig tyngende 
omsorgsoppgaver.  
Målgruppe: Hjemmeboende barn/voksne med 
funksjonsnedsettelse. 
 

 Aktivitetsbasert avlastning i 
bolig 

Søker til Samordningsenheten på søknadsskjema « 
søknad om helse- og omsorgstjenester» som ligger på 
Sandnes kommune sin hjemmeside. 
 
Kontaktinformasjon.  
Tlf.nr.: 94 81 85 35  
E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no 
 

Avlastning er en døgnbasert tjeneste til personer 
og familier med særlig tyngende 
omsorgsoppgaver.  
Målgruppe: Barn og unge med diagnoser innen 
psykiatrispekteret.  
   



 
Utføres av Aktivitetsbasert avlastning, Enhet for 
funksjonshemmede (EFF) 
 

 Privat avlastning Søker til Samordningsenheten på søknadsskjema « 
søknad om helse- og omsorgstjenester» som ligger på 
Sandnes kommune sin hjemmeside. 
 
Kontaktinformasjon.  
Tlf.nr.: 94 81 85 35  
E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no 
 
 
Organiseres av Enhet for funksjonshemmede (EFF) og 
utføres av privatpersoner. 
 

Avlastning er en en tjeneste til personer og 
familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver.  
Målgruppe: Barn og voksne med 
funksjonsnedsettelser.Tjenesten kan gis 
timebasert på ettermiddagstid eller i helg og 
foregår i private hjem.  

 Omsorgsstønad Søker til Samordningsenheten på søknadsskjema « 
søknad om helse- og omsorgstjenester» som ligger på 
Sandnes kommune sin hjemmeside. 
 
Kontaktinformasjon.  
Tlf.nr.: 94 81 85 35  
E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no 
 
 
Økonomisk ytelse utbetalt av Samordningsenheten  
 

Om man har særlig tyngende omsorgsarbeid, og 
utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av 
kommunen, kan man få omsorgsstønad. 
Omsorgsstønad kan gis til et familiemedlem, eller 
til andre nærstående som utfører 
omsorgsarbeidet, og er et pårørendestøttende 
tiltak.  
 

 Barnebolig Søker til Samordningsenheten på søknadsskjema « 
søknad om helse- og omsorgstjenester» som ligger på 
Sandnes kommune sin hjemmeside. 
 
Kontaktinformasjon.  
Tlf.nr.: 94 81 85 35  
E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no 
 
 

Dersom du har et barn (0-18 år) som har så 
omfattende omsorgsbeov at dette overgår din 
omsorgsenven, kan du ha rett på barnebolig. Det 
er den nedsatte funksjonsevnet til barnet som er 
årsaken til behovet for barnebolig. 



Utføres av Enhet for funksjonshemmede (EFF) 

 Brukerstyrt personlig 
assistent (BPA)  

Søker til Samordningsenheten på søknadsskjema « 
søknad om helse- og omsorgstjenester» som ligger på 
Sandnes kommune sin hjemmeside. 
 
Kontaktinformasjon.  
Tlf.nr.: 94 81 85 35  
E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no 
 
 
Firmaene som har avtale med kommunen utfører 
tjenesten 

En alternativ måte å organisere tjenestene 
praktisk og/eller personlig bistand på. Tjenesten 
gis til deg med nedsatt funksjonsevne og som har 
et stort behov for hjelp i dagliglivet, både i og 
utenfor hjemmet. Målet er å bidra til at du får et 
aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for 
funksjonsnedsettelsen. BPA kan også gis som et 
avlastende tiltak til foreldre som har særlig 
tyngende omsorgsoppgaver for sitt barn.  Du må 
være i stand til å ivareta arbeidslederfunksjonen 
selv, eller ha en medarbeiderleder i eget nettverk 
som ivaretar denne funksjonen. 
 

 Tilsyn etter skoletid, 
ungdomsskole 

Søker til Samordningsenheten på søknadsskjema « 
søknad om helse- og omsorgstjenester» som ligger på 
Sandnes kommune sin hjemmeside. 
 
Kontaktinformasjon.  
Tlf.nr.: 94 81 85 35  
E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no 
 
 
Utføres av  
Skaret tilsynstilbud 
 

Tilbud gis for at foresatte skal kunne fortsette i 
arbeid, og tilrettelegges etter endt skoledag og 
på skolens fridager. Transport til/fra er inkludert.  

 Tilsyn etter skoletid, 
videregående 

Søker til Samordningsenheten på søknadsskjema « 
søknad om helse- og omsorgstjenester» som ligger på 
Sandnes kommune sin hjemmeside. 
 
Kontaktinformasjon.  
Tlf.nr.: 94 81 85 35  
E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no 
 
Uføres Kvål aktivitetssenter 
 

Tilbud gis for at foresatte skal kunne fortsette i 
arbeid, og tilrettelegges etter endt skoledag og 
på skolens fridager. Transport til/fra er inkludert.  



 

 Dagtilbud til deg med 
funksjonsnedsettelse 

Søker til Samordningsenheten på søknadsskjema « 
søknad om helse- og omsorgstjenester» som ligger på 
Sandnes kommune sin hjemmeside. 
 
Kontaktinformasjon.  
Tlf.nr.: 94 81 85 35  
E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no 
 
 
Utføres av Enhet for funksjonshemmede (EFF) 

Tjenesten kan gis til deg som har en 
funksjonsnedsettelse, der målet er å gi deg en 
tilpasset og meningsfull hverdag med aktiviteter 
som legger til rette for sosialt samvær, mestring 
og trygghet. Tilbudet gis som alternativ til 

ordinært yrkesliv og gis på ulike arenaer. Disse er 
Vågsgjerd, Kvål og KPA (tilrettelagt arbeid i 
ordinær bedrift). 
 

 Sykehjemsplass (se 
infohefte) 

Søker til Samordningsenheten 
Kontaktinformasjon.  
Tlf.nr.: 94 81 85 35  
E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no 
 
 
Utføres av sykehjem i omsorgsdistriktene øst og vest 

Døgnbemannet tilbud for deg med stort pleie- og 
omsorgsbehov på døgnbasis, og som ikke kan 
ivaretas i hjemmet. 
Korttidsopphold: For deg som har stor helsesvikt 
og behov for heldøgns oppfølging av 
helsepersonell for en periode. Målet med 
oppholdet kan være å kartlegge hjelpebehov, gi 
behandling eller opptrening, slik at du kan 
gjenvinne funksjon og komme tilbake til eget 
hjem. Tilbudet kan også gis i planlagte gjentatte 
perioder. Korttidsopphold kan også gis for 
omsorg og pleie i livets sluttfase.  
 
Langtidsopphold: For deg som har et 
vedvarende stort pleie- og omsorgsbehov som 

kun kan ivaretas i heldøgns institusjon. 
 

 Dagaktivitetstilbud for 
eldre, og yngre personer 
med demenssykdom 

Søker til Samordningsenheten på søknadsskjema « 
søknad om helse- og omsorgstjenester» som ligger på 
Sandnes kommune sin hjemmeside. 
 
Kontaktinformasjon.  
Tlf.nr.: 94 81 85 35  
E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no 
 

Tilbud for deg som bor hjemme og har behov for 
å komme deg ut av en isolert tilværelse, eller har 
pårørende med behov for avlastning. 
Dagtilbudet tilbyr ulike aktiviteter som kan bidra 
til at du får en meningsfull hverdag med sosialt 
samvær, mestring og trygghet.  
 



Enhet for habilitering og rehabilitering (EHR) utfører 
tjenesten. 

 Trygghetsalarm 
 
 
 
 
 
 
 
Mobil trygghetsalarm med 
GPS 

Søker til Samordningsenheten på søknadsskjema « 
søknad om helse- og omsorgstjenester» som ligger på 
Sandnes kommune sin hjemmeside. 
 
Kontaktinformasjon.  
Tlf.nr.: 94 81 85 35  
E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no 
 

Alarm som gir deg mulighet for å tilkalle hjelp fra 
hjemmetjenesten. Tjenesten er for deg som har 
en funksjonsnedsettelse og kan ha behov for å 
tilkalle hjelp i situasjoner hvor man ikke kan 
benytte telefon. Alarmen er tilknyttet 
døgnbemannet vaktsentral som videreformidler 
kontakt til hjemmesykepleien. Tjenesten er ikke 
en akutt tjeneste.  
 
Alarmen er utviklet spesielt for deg som ønsker 
ekstra trygghet i og utenfor eget hjem. Mottaker 
av alarm vil kunne være noen i familien, eller 
andre du kjenner som påtar seg oppgaven. 
 

 Hjemmesykepleie Søker til Samordningsenheten på søknadsskjema « 
søknad om helse- og omsorgstjenester» som ligger på 
Sandnes kommune sin hjemmeside. 
 
Kontaktinformasjon.  
Tlf.nr.: 94 81 85 35  
E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no 
 
 
Utføres av Enhet for habilitering og rehabilitering (EHR) 

Tilbud til deg som har akutt eller kronisk 
sykdom/skade og/eller funksjonsnedsettelse som 
medfører behov for helsehjelp i eget hjem. 
Tjenesten har døgndrift. 
 

 Praktisk bistand og 
opplæring (hjemmehjelp og 
timebasert 
miljøarbeidertjeneste) 
 

Søker til Samordningsenheten på søknadsskjema « 
søknad om helse- og omsorgstjenester» som ligger på 
Sandnes kommune sin hjemmeside. 
 
Kontaktinformasjon.  
Tlf.nr.: 94 81 85 35  
E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no 
 
 

Et tilbud til deg som er avhengig av hjelp og 
opplæring i hverdagen på grunn av sykdom 
og/eller funksjonsnedsettelser.  
Tjenesten omfatter hjelp til egenomsorg, 
personlig stell og hjelp til praktiske gjøremål i og 
utenfor hjemmet.  
 



Enhet for habilitering og rehabilitering (EHR) og  Enhet 
for funksjonshemmede (EFF/TMT) utfører tjenesten. 

 Omsorgsbolig/tilrettelagt 
bolig 

Søker til Samordningsenheten på søknadsskjema « 
søknad om helse- og omsorgstjenester» som ligger på 
Sandnes kommune sin hjemmeside. 
 
Kontaktinformasjon.  
Tlf.nr.: 94 81 85 35  
E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no 
 
 
 
Enhet for habilitering og rehabilitering (EHR) og  Enhet 
for funksjonshemmede (EFF) utfører tjenesten. 

Samordningsenheten tilbyr ulike former for 
tilrettelagt bolig for eldre, syke og personer med 
nedsatt funksjonsevne.  
 
Omsorgsbolig med døgnbemannet 
personalbase: Leilighet for deg over 18 år som 
har utviklingshemming og /eller fysisk 
funkjsonnedsettelse. 

 
Servicebolig: Leilighet for deg som er eldre, eller 
som på grunn av din helse har behov for en 
lettstelt leilighet. Leiligheten ligger i tilknytning til 
sykehjem.   

Bofelleskap: Leilighet for deg som er eldre og 
helsesvak. Bofelleskapet har livsløpsstandard, 
felles oppholdsrom og servering av måltider. Det 
er tilgjengelig personell på dag- og kveldstid. 

Bokollektiv for eldre med demenssykdom: 
Leiligheten har døgnbemanning. Bokollektivet 
har felles oppholdsrom og kjøkken, samt 
servering av måltider. 

Bokollektiv for eldre med psykiske lidelser: 
Leiligheten har døgnbemanning. Bokollektivet 
har felles oppholdsrom og kjøkken, samt 
servering av måltider. 
 

 Sykehjem Søker til Samordningsenheten på søknadsskjema « 
søknad om helse- og omsorgstjenester» som ligger på 
Sandnes kommune sin hjemmeside. 

Døgnbemannet tilbud for deg med stort pleie- og 
omsorgsbehov på døgnbasis, og som ikke kan 
ivaretas i hjemmet. 



 
Kontaktinformasjon.  
Tlf.nr.: 94 81 85 35  
E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no 
 
 
Omsorgsdistrikt utfører tjenesten 

Korttidsopphold: For deg som har stor helsesvikt 
og behov for heldøgns oppfølging av 
helsepersonell for en periode. Målet med 
oppholdet kan være å kartlegge hjelpebehov, gi 
behandling eller opptrening, slik at du kan 
gjenvinne funksjon og komme tilbake til eget 
hjem. Tilbudet kan også gis i planlagte gjentatte 
perioder. Korttidsopphold kan også gis for 
omsorg og pleie i livets sluttfase.  

 
Langtidsopphold: For deg som har et 
vedvarende stort pleie- og omsorgsbehov som 
kun kan ivaretas i heldøgns institusjon. 
 

 Hverdagsrehabilitering Søkes via Samordningsenheten 
Kontaktinformasjon.  
Tlf.nr.: 94 81 85 35  
E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no 
 
 
Utføres av et team bestående av 
fysioterapeut/erfoterapeut og hjemmetrene(ansatte i 
EHR) som holder til i Sandnes helsesenter 

Tidsavgrenset rehabilitering og opptrening i 
dagliglivets gjøremål som foregår i ditt hjem og 
nærmiljø. Tjenesten innebærer trening for å 
gjenvinne funksjoner som du inntil nylig mestret. 
Målet er å opprettholde eller øke fysisk funksjon 
og mestring av aktiviteter i hverdagen. Du må ha 
motivasjon og potensiale for å gjenvinne 
ferdigheter, og et ønske om å klare deg selv 
hjemme i størst mulig grad.  
Må være over 18 år og bo i Sandnes.  

 Døgnrehabilitering Søker til Samordningsenheten på søknadsskjema « 
søknad om helse- og omsorgstjenester» som ligger på 
Sandnes kommune sin hjemmeside. 
 
Kontaktinformasjon.  
Tlf.nr.: 94 81 85 35  
E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no 
 
 
Utføres på Sandnes helsesenter eller ved Bo- og 
aktivitetssenter 

Gir tilbud og tjenester til brukere med 
sammensatte rehabiliteringsbehov. 



 Fritidskontakt Søker til Samordningsenheten på søknadsskjema « 
søknad om helse- og omsorgstjenester» som ligger på 
Sandnes kommune sin hjemmeside. 
 
Kontaktinformasjon.  
Tlf.nr.: 94 81 85 35  
E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no 
 
 
Tilrettelagt Fritid utfører tjenesten 

Alle aldre. For de som ikke kan benytte seg av 
ordinære fritidstilbud og trenger tilrettelagte 
aktiviteter, og har behov for bistand for å 
benytte kultur og fritidstilbud. 
Tilrettelagt Fritid har også ansvar for ulike åpne 
tilbud – se mer på kommunens hjemmeside.  
 
Tilbudet blir organisert i gruppe eller en til en.  

Fritid Ledsagerbevis Søker til og sendes ut av Tilrettelagt Fritid 
 
 
 

For funksjonshemmede som har behov for følge 
eller assistanse for å gå for eksempel på kino, 
idrettsarrangement, teater, konsert, i 
svømmehall, eller å reise kollektivt. 

Mestringsenheten 
Psykisk helse og rus 
voksne 

Psykisk helsehjelp, også 
rask psykisk helsehjelp 

Mestringsenheten 
Kontakt infohjelpen hverdager kl. 09-14, Julie Eges gt. 6 
2.  
Tlf.nr.: 90296106  
infohjelp@sandnes.kommune.no 
 
Du kan også søke på felles søknadsskjema: Søknad om 
helse-og omsorgstjenester. Ligger på Sandnes kommune 
sin nettside.  
 

Rask psykisk helsehjelp er et behandlingstilbud 
som fokuserer på kognitiv terapi og driver kurs 
og gruppetilbud. 
Det har startet et lignenende tilbud for 
mennesker med rusutfordringer. 
 

 Rus- utfordringer Mestringsenheten 
Kontakt deres mottaks- og oppfølgingssener hverdager 
kl. 09-14, Langgata 96. 
Tlf.nr.: 46895582 
Avdelingrusogavhengighet@sandnes. 
kommune.no 

 
Du kan også søke på felles søknadsskjema: Søknad om 
helse-og omsorgstjenester. Ligger på Sandnes kommune 
sin nettside 
 

Rus- utfordringer 
 
 
 
FACT -team: Innbyggere med sammensatte 
utfordringer innen rus og psykisk helse. De 
benytter Housing first modellen der de skaffer 
bolig før de starter behanlding. 
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 Kurs, behandlings- og 
aktivitetstilbud 
 
 
 
 
 
 
Aktiviteter 
 
 
 
 
Aktivitetskontakt 
 
 
 
 
 
Musikkterapi 
 
 
 
Mestringskurs 
 
 
 
 
 
Digitale lurs innen mestring 
av rus og andre 
avhengigheter 
 
 
 
 
 

Ta kontakt med infohjelpen 
infohjelp@sandnes.kommune.no 
Tlf. nr. : 90296106 eller Kontakt deres mottaks- og 
oppfølgingssenter 
Tlf.nr.: 46895582 
For å få oppdatert informasjon om vårt tilbud. 
 
mestringsenhetenaktivitetstilbud@sandnes.kommune.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lurer du på noe om recoveryhjelpa? 
Recoveryhjelpa@sandnes.kommune.no Vi svarer også på 

Vi har et allsidig behandlings- og aktivitetstilbud.  
Tilbudene kan gi individuelt, i små grupper eller 
via digitale plattformer. 
 
 
 
 
 
Aktiviteter kan for eksempel være:  
Introduksjon til løping, bowling, styrketrening, 
chillout (sosialt treff for de ml 18-30 m/ulike 
aktivitere), fotball, Medi Yoga, Karate, Kreativ 
gruppe 
 
Aktivitetskontakt kan være for de som synes det 
er vanskelig å komme seg ut på egenhånd og har 
behov for hjelp til å delta i sosiale felleskap kan 
du søke om aktivitetskontakt. Målet er å bryte 
isolasjon og utvide nettverket. 
 
 
Musikkterapi kan for eksempel være: 
Individuelt sammen med terapeut 
Gruppe som band, musikklytting og sangskriving. 
 
Mestringsenheten har flere kurs der innbyggerne 
kan få hjelp til å håndtere bekymringer, stress, 
angst, søvnvansker eller depresjon. Eks. er 
introkurset Tankens kraft, workshop om 
håndtering av stress og belastninger, workshop 
om angst og panikk kurs i bekymringsmestring. V 
 
Mestringsenheten tilbyr digitale behandlingskurs 
fo innbyggere i Sandnes kommune som ønsker å 
jobbe med endring i livet sitt.  
Kurs i mestring av rusutfordrnger 
Kurs i mestring av spill-utfordringer 

mailto:infohjelp@sandnes.kommune.no


 
Recoveryhjelpa 

telefon når vi er ledig: Cecilie: 906 92 032. Morten: 906 
79 014 

Kurs i mestring av andre avhengighter 
 
 
Recoveryhjelpa tar utgangspunkt i dine ønsker og 
interesser for å hjelpe deg å finne en meningsfull 
aktivitet. 
Recoveryhjelpa vil være en støtte for deg som 
ønsker å bli engasjert i samfunnet. Sammen 
finner vi aktiviteter du opplever meningsfulle. 
Vi som jobber i Recoveryhjelpa er 
erfaringskonsulenter. Vi bruker vår egen erfaring 
fra tilfriskning og vår kunnskap om veien tilbake 
til det samfunnet. 
 

 Omsorgsbolig i 
Mestringsenheten 
 
 
 
 
 
 

Søknad om bolig skjer gjennom boligtjenesten i Sandnes 
kommune.  
 
Søknadskjema ligger på Sandnes kommune sin 
hjemmeside under kommunal bolig. 
 
Ternger du hjelp med utfylling av søknad, kan søker ta 
kontakt med Boligtjenesten. E-post: 
boligtjenesten@sandnes.kommune.no 
Tlf.nr.: 51336000 

Omsorgsbolig for innbyggere som har alvorlige, 
langvarige og sammensatte utfrodringer. Her er 
psykiske helsearbeidere tilgjengelig hele døgnet. 
 
Kommunale gjennomgangsboliger 
omfatterordinære gjennomgangsboliger, 
omsorgsboliger psykisk helse/rus og småhus. 
Søknaden er i utgangspunktet generell, og 
Boligtjenesten/Mestringsenheten vil vurdere rett 
botilbud. 
 
 

Fysio- og 
ergoterapitjenesten 

Fysio/ergoterapi barn (0-18 
år) 

Søker på felles søknadsskjema: Søknad om helse-og 
omsorgstjenester. Ligger på Sandnes kommune sin 
nettside.  
 
Kontaktinfo: 
Tlf: 51 33 54 52 
E-post: fysio-ergoterapi.barn@sandnes.kommue.no 
 
Trenger ikke henvisning fra lege fra 01.01.2018 

Gir individuelt tilpasset forebygging, behandling, 
behandling, trening og veilednn, og hjelper til 
med tilrettelegging og tilpasning av 
hjelepemidler. Tilbudet retter seg mot personer 
som trenger hjelp til å vareta eller forbedre sin 
funksjonsevne. 
 
Se mer info om tilbud på Sandnes kommune sin 
nettside under fysio-ergoterapi. 
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 Fysio/ergoterapi voksne (fra 
18 år) 
 

Søker på felles søknadsskjema: Søknad om helse- og 
omsorgstjenester. Ligger på Sandnes kommune sin 
nettside.  
 
Kontaktinfo: 
Tlf: 51 33 51 71/ 51 33 51 73. 
E-post: fysio-ergoterapi@sandnes.kommue.no 
 
 
Trenger ikke henvisning fra lege fra 01.01.2018 

Gir individuelt tilpasset forebygging, behandling, 
trening og veiledning, og hjelper til med 
tilrettelegging og tilpasning av hjelepemidler. 
Tilbudet retter seg mot personer som trenger 
hjelp til å vareta eller forbedre sin 
funksjonsevne. 
 
Se mer info om tilbud på Sandnes kommune sin 
nettside under fysio-ergoterapi. 
 
Det er egenandel på fysioterapi fra 16 år. 
Egenandelen teller med i oppteningen til frikort. 

Tjenester fra fysio-og 
ergoterapi 

Motorisk vurderingsteam Kontaktinfo: 
Tlf: 51 33 54 52 
E-post: fysio-ergoterapi.barn@sandnes.kommue.no 
 
Søker til og utføres av Fysio- og ergoterapitjenesten barn.  
 

Dersom foreldre, barnehageansatte/skoleansatte 
er usikre på barnets motoriske ferdigheter kan 
ergoterapeut eller fysioterapeut komme ut til 
barnehage/skole og vurdere om barnet trenger 
videre oppfølging.Det gis tips og råd, men ingen 
behandling. 
 

 Lungegruppe Kontaktinfo: 
Tlf: 51 33 51 71/ 51 33 51 73. 
E-post: fysio-ergoterapi@sandnes.kommue.no 
 

Dersom du har en lungesykdom og har behov for 
å bedre lungefunksjon og har behov for 
veiledning i fysisk aktivitet, kan du få 
gruppetrening ledet av fysioterapeut. 

 Bassengtrening 
 
 

Søker til og utføres av Fysio- og ergoterapitjenesten barn.  
Kontaktinfo: 
Tlf: 51 33 54 52 
E-post: fysio-ergoterapi.barn@sandnes.kommue.no 
 
Fysiskalske institutt har bassenggrupper for voksne.  

Barn med ulike funksjonsnedsettelser kan søke 
om å få trening i varmtvannsbasseng. Foresatte 
søker om dette på vegne av barnet. 
 
Se mer info på Sandnes kommune sin 
hjemmeside under fysio- og ergoterapi. 

 Terapiridning (private 
aktører) 
 

Private fysioterapeuter  
 
Sandnes og Jæren rideklubb 
Tryggvi islandshest gård utfører 

Fysisk trening og øvelse på hest for å styrke svak 
motorikk ved funksjonshemming og gi 
mestringsfølelse. 
 
Se mer info på Sandnes kommune sin 
hjemmeside under fysio- og ergoterapi. 



 Syn- og hørselskontakter i 
kommunen 
 
 

Søker til fysio- og ergoterapitjenesten 
 
Hørselskontakt: 51 33 56 61 
Synskontakt: 51 33 57 23 
 
 
 
 

Formidler, tilpasser og gir opplæring i bruk av 
syn- og hørselstekniske hjelpemidler. 

 Frisklivsentralen 
 

Ta direkte kontakt 469 30 491 (Facebook 
@frisklivsandnes) 
eller bli henvist av fastlege/helsepersonell. 
 
Utføres av Frisklivssentralen 

Tilbyr kurs og veiledning til innbyggerne som 
ønsker å endre levevaner som kosthold, fysisk 
aktivitet, tobakk og søvn. Oppfølging kan foregå 
både individuelt og i gruppe. Gratis tilbud. 

Kommunalt 
hjelpemiddellager 

Tekniske hjelpemidler 
kortvarig behov 

Kommunalt hjelpemiddellager. Man kan henvende seg 
per telefon eller ved oppmøte 
 
51 62 76 58 

Kommunalt hjelpemiddellager har som 
hovedoppgave å levere ut, foreta enkle 
tilpasninger og monteringer av tekniske 
hjelpemidler til brukere i kommunen. Ved 
midlertidig behov inntil 3 mnd. har kommunen 
korttidsutlån av rullator, toalettforhøyere, 
dusjstoler, rullestoler o.l. 

Barne- og familieneheten, 
Ressursenteret 
 

Psykisk helseteam for barn 
og unge (0-18 år) 
 

Søker via Samordningsenheten 
 
Ressurssenteret, avdeling Psykisk helseteam for barn og 
unge utfører 
 
Kontaktinformasjon. 
E-post: bfr.ressursenteret@sandnes.kommune.no  
Tlf.nr.: 46806975 

Bidrar med praktisk veiledning til barnet og 
foresatte i hjemmet når barnet eller unge har 
omfattende psykiske vansker, og det vurderes at 
foresatte har særlig tyngende omsorgsoppgaver. 
 

 Ungdomsteam Barne- og familieenheten; Ressurssenter for barn og 
familie, familieteamet 
 
Kontaktinformasjon. 
E-post: bfr.ressursenteret@sandnes.kommune.no  
Tlf.nr: 90589269 
Alle kan ta kontakt, trenger ikke henvisning. 

Gratis tilbud for ungdom fra 12 til 18 år i 
Sandnes. Tilbyr hjelp på et tidligst mulig stadium. 
Variert kompetanse og erfaring, og står til 
disposisjon enten utfordringene dreier seg 
om relasjoner/familie, psykiske vansker eller 
rus/kriminalitet. Ikke venteliste. 
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 Familieteamet Barne- og familieenheten; Ressurssenter for barn og 
familie, ungdomsteamet 
Kontaktinformasjon. 
E-post: bfr.ressursenteret@sandnes.kommune.no  
Tlf.nr: 90244155  
Det ligger et eget hendvendelsesskjema på Sandnes 
kommune sin hjemmeside under Ressurssenter for barn 
og familie. 
 

Familieteamet jobber med enkeltpersoner, 
familier eller grupper, hvor hensikten er å styrke 
psykisk helse og forebygge psykososiale vansker. 
Hjelpen gis på et tidlig stadium, fortrinnsvis 
kortidskontakt med inntil 6 konsultasjoner. Fokus 
er å styrke foreldreferdighetene sett ut fra 
barnets behov.  
 
Ulike kurs Familiteamet har kan for eksempel 
være: 
COS kurs – Circle of security.  
Dette er et foreldreveiledningskurs over 8 
kvelder. Hjelp til å forstå barns atferd, behov og 
følelser. 
DUÅ  kurs– De utrolige årene. 
Dette er for foreldre med barn med 
atferdsproblemer i alder 3-12 år. 7-22 samlinger. 
Førsamtale/intervju. Foreldre må gå sammen på 
kurs, evt. aleneforeldre bør ha støtteperson 
med. 
Glenne – kurs. 
Veiledningskurs for foreldre til barn og ungdom 
med autismespekterforstyrrelser. Utviklet ut fra 
prinsipper i De utrolige årene (DUÅ) 
Marte Meo veiledning. 
Foreldreveiledningsprogram som har fokus på 
foreldre som trenger støtte i omsorgs- og 
foreldrerollen i samspill med barnet. 
 

 Spiseteam Ta kontakt med Barne- og familieenheten; Ressurssenter 
for barn og familie, familieteamet på tlf.nr.: 90244155 
eller skriftlig henvendelse via skjema som ligger på 
Sandnes kommune sin nettside under Ressursenter for 
barn og familie 

Lavterskel tilbud for foresatte og fagpersoner for 
barn i førskolealder med spisevansker.  

Barne- og familienehetn 
Barneverntjenesten 

Undersøkelse-oppfølging  Drøfter evt. bekymringer, og tar imot 
bekymringsmeldinger. En undersøkelse varer 
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vanligvis ikke lengre enn 3 måneder. I den tiden 
snakker de med barnet og foreldre,  innhetner  
informasjon fra andre offentlige instanser som 
kjenner barnet og/eller foreldrene. Etter endt 
undersøkelse avgjør barneverntjenesten i 
samarbeid med barnet og foreldrene hva som 
kan gjøres videre for å hjelpe familien. 

 Tiltak Ressurssenter for barn og familie. Alle kan ta direkte 
kontakt, trenger ikke henvisning. 
 
Kontaktinformasjon 
Tlf.nr.:51 66 33 70 

Arbeider i hovedsak med endrings- og 
utviklingstiltak for barn, ungdom og familier og 
etter vedtak fra barneverntjenesten. De har et 
variert tilbud av kurs, veiledning og annen støtte 
til familier som mottar hjelp fra 
barneverntjenesten. 

 Barnevernvakten 
 

Kontaktinformasjon: 
Alarmtelefon: 905 41 321 
E-post: barnevernvakten@sandnes.kommune.no 
 
Eller politiet: 02800 ved akuttsituasjon 

Barneverntjnesten har ansvar for akutt 
beredskap for Sandnes, Klepp, Time, Hå og 
Gjesdal. gir hjelp til barn og unge 0-18 år og 
deres familier. 

 Omsorg-ettervern Kontaktinformasjon. 
Tlf.nr.: 51 33 63 00 

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på 
barn eller ungdom som for en periode ikke kan 
bo hos foreldrene sine. Fosterfamilie og  
Barneverntjenesten har ett tett samarbeid rundt 
oppfølgingen. 
 
Ettervern er et frivillig tilbud for unge voksne 
mellom 18-23 år som tidligere har hatt tiltak i 
barnevernstjenesten frem til fylte 18 år.  
Eksempler på etterverntiltak er rådgivning og 
veiledning, oppfølging i bolig, oppfølgingshjelp av 
studier og praksis, forlengelse av eksisterende 
tiltak. 

 Konsultasjonsteam mot 
Vold og seksuelle overgrep 

Kontaktinformasjon. 
Tlf.nr.: 41 60 81 15 (Gro Gilje) 
E-post: konsultasjon-overgrep@sandnes.kommune.no 

Konsultasjonsteamet er en tverrfaglig gruppe 
som kan kontaktes når du har bekymring, 
mistanke om, eller er i ferd med å avdekke 
seksuelle overgrep, vold, eller annen mishandling 
mot barn. 



Ønsker du å drøfte en sak, ta kontakt med 
koordinator Gro Gilje. 

Helsestasjonstjenester Helsestasjon for asylsøkere 
og flyktninger 

Adresse: Julie Egesgt. 6 
Kl. 09.00-14.00 alle hverdager. 
Kontaktinformasjon. 
E-post: haf@sandnes.kommune.no 
Tlf.nr.: 48 18 81 93 (Lisa Schønborg) 
47 66 68 95 (Anne Marit Pedersen Moi) 

 

 Helsestasjon for barn Gandal helsestasjon tlf.nr.: 51337870 
Riska helsestasjon tlf.nr.: 51337230 
Sentrum helsestasjon tlf.nr.: 51335897 
Forsand helsestasjon tlf.nr.: 51337230 

Helsestasjon for barn gir tjenster til barn i 
alderen 0-16 år (ferdig med ungdomsskolen). 

 Helsestasjon for ungdom Adresse: Julie Egesgt. 6, 4. etasje 
Kl. 09.00-14.00 alle hverdager. 
 
Kontaktinformasjon. 
Tlf.nr.: 51 33 58 16 
 
Drop in. 
Tirsdag: kl. 12.30.-16.30 
Onsdag: kl. 12.30-15.30 (kun for gutter) 
Torsdag: kl. 12.30.-16.30 

Helsestasjon for ungdom og helsestasjon for 
gutter gir helsetjenester til ungdom i alderen 16-
24 år som går på videregående skole, er lærling 
eller bor i Sandnes kommune. 
Aldersgruppen 16-20 år har tilbud om 
helsetjenestr knyttet til psykisk og seksuell helse. 
20-24 år seksuell helse. 
 
Se ellers info om hva helsestasjon for ungdom 
kan hjelpe deg med på Sandnes kommune sin 
hjemmeside. 

 Helsesykepleiere i skolene Helsesykepleier har fast kontortid på den enkelte skole 
og kan kontaktes direkte. 
 

Skolehelsetjenesten er en forlengeles til 
helsestasjonens tilbud til barn og ungdom i 
skolepliktig alder. De  skal medvirke til å øke barn 
og ungdoms kunnskaper om hvordan mestre 
eget liv, og ta selvstendige valg når det gjelder 
egen helse og levevaner. 
 
Se mer info på Sandnes kommune sin 
hjemmeside under Helsesykepleier i skolene. 

 Jordmortjenesten Kontaktinformasjon. 
Tlf.nr.: 51335900. Hverdager kl. 08-10-30 og 13-14.30. 
E-post: jordmor@sandnes.kommune.no 
Oppmøtested er Brueland helsestasjon. 

Jordmortjenesten ønsker å ivareta den gravide, 
det ufødte barn og barselkvinne på en trygg 
måte. 
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Jordmor vil hjelpe og støtte deg i en evt. 
krevende livssitusajon. Noen ganger i samarbeid 
med andre instanser. 

Støttetjenester til 
Barnehage og skole  
 
Kommunale 
  
 

PPT Sandnes 
(Pedagogisk Psykologisk 
tjeneste) 

Kontaktinformasjon. 
Tlf.nr.:  51 33 51 20/5133514 
 
 
 
PPT Fylke, overtar på videregående skole. Se Rogaland 
fylkeskommunes nettside 

PPT`s formål er å legge best mulig til rette det 
pedagogiske tilbudet for barn, unge og voksne 
med særlige behov. PPT foretar sakkyndig 
vurdering av barnas individuelle 
opplæringsbehov. PPT gir råd til forleldre og 
opplæringsansvarlige i barnehage og skole. 
Henvisning fortrinnsvis fra skole, barnehage, 
spesialisthelsetjeneste med samtykke fra 
foreldre. Foreldre kan også selv henvise.  
Ved fremskutt/utsatt skolestart ta kontakt med 
nærskolen eller PPT.  
PPT Sandnes følger opp tom ungdomskolen  

 Logoped  0-18 år: PPT    51 33 51 20 
 
 
 
 
 
 
 
Over 18 år: Sandnes Læringssenter  51 33 71 00 
 
 

PPT tilbyr også logoped til barn (0-18) som har 
språkutfordrigner kan det kobles på en logoped.  
Årsaker til henvising til PPT kan være mange og 
sammensatte: Mistanke om forsinket utvikling, 
pråk- og kommunikasjonsvansker, lærevansker, 
fagvansker, konsentrasjons- og 
oppmerksomhetsvansker, atferdsvansker, sosial- 
og emosjonelle vansker og Funksjonshemming. 
 
Over 18 år Sandnes læringssenter 

 Styrket barnehage tilbud Kontaktinformasjon. 
Tlf.: 51335580/51335241 
E-post: styrket.barnehage@sandnes.kommune.no 

Spesialpedagogisk hjelp (– barnehageloven § 31) 
Styrket barnehage skriver vedtak om 
spesialpedagogisk hjelp etter at PPT har vurdert 
at barnet ditt har behov for slik hjelp. De gir den 
spesialpedagogiske hjelpen til barnet, enten det 
går i kommunal eller privat barnehage. Hvis 
barnet ikke har begynt i barnehage, kan vi også gi 
hjelpen hjemme.Vi kan gi veiledning til foreldre 
og barnehager når barnet mottar 



spesialpedagogisk hjelp, og har behov for et 
individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. 

 Altona skole- og 
ressurssenter 

Kontaktinformasjon. 
Tlf.nr: 51 33 74 00  
 
www.minskole.no/altona 

Alternativt skoletilbud for elever som i en 
periode har behov for tilrettelagt opplæring som 
det er vanskelig å gjennomføre i et større 
skolemiljø. 
 
Altona Skole- og ressurssenter er Sandnes 
kommunes kompetansesenter for utvikling av 
læringsmiljø og tilpasset opplæring.  
De har en systematisk tilnærming i arbeidet med 
sosiale og emosjonelle utfordringer. 
Ressurssenteret gir tilbud om veiledning, 
læringsstøtte og annen kompetanseutvikling til 
skolens personal. 

 Skolefritidsordning (SFO) Åpningstid i SFO er 07.30-16.30 
 
Det søkes til skolen via oppvekstportalen 

https://sandnesg2.ist-asp.com/NO01102-
pub/login.htm 

Alle grunnskolene i Sandnes kommune har egen 
SFO. Dette er et tilbud før og etter skoletid for 
elever i 1. til 4. klasse, og til elever med særskilte 
behov fra 1. til 7. klasse. 
Søknadsfrist 1.mars for påfølgende år. 
 
Betaling til og med 4. klasse.  
5. til 7. klasse er det gratis tilbud til barn som 
ikke kan være hjemme alene grunnet sin 
funksjonsnedsettelse. 
NB! Det er mulig å søke om redusert 
foreldrebetaling. 
 
Se mer info på Sandnes kommune sin 
hjemmeside under SFO. 

 Sandnes læringssenter 
(Voksenopplæring, logoped 
og synspedagog) 

Kontaktinformasjon. 
Tlf.nr.: 51337100 
E-post: laringssenter@sandnes.kommune.no 
 
 

Ressursenter med ansvar for voksenopplæring, 
herunder grunnskole for voksne og opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere. 
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Sandnes læringssenter tilbyr også logoped (For 
mennesker med vansker med taleflyt, stemme, 
språk, uttale, spise og svelge) og synspedagogikk 
for de over 18 år. 

Fylkeskommunale 
 

PPT fylke Kontaktinformasjon. 
Tlf.nr.: 51921700 
Eller ta direkte kontakt med PP rådgiver eller psykolog 
tilknyttet den enkelte skole. 
Finn mer info. på Rogaland fylkeskommune sin 
hjemmeside. 

PPT skal medvirke til at elever, lærlinger og 
lærekandidater i videregående opplæring får 
utbytte av opplæringen og ikke hindres i dette av 
personlige, sosiale eller andre vansker (også 
minoritetspråklige og elever/lærlinger som har 
medfødte eller ervervede funksjonshemninger). 
Vi tilbyr samtaler individuelt eller i grupper og 
samarbeider med andre instanser.  

I tilegg elever i grunnskolen som skal motta 
opplæring i medisnske og sosiale institusjoner, 
f.eks barneverninstitusjon. 

 Opplæringstjenesten (OT) Kontaktinformasjon. 
Ta kontakt med veilederen der du bor. 
Finn mer info. på Rogaland fylkeskommune sin 
hjemmeside. 

OT hjelper deg som er mellom 15-24 år med 
ungdomsrett, og som ikke er i videregående 
opplæring. 

OT gir yrkesveiledning og lager en plan sammen 
med deg for at du kan fullføre din videregående 
opplæring på sikt. 

OT hjelper med å finne alternative veier til 
videregående opplæring. 

Du kan få hjelp til å søke opplæring, utvidelse av 
ungdomsretten og privatisteksamen. Vi kan også 
hjelpe med kontakt med andre tjenester som kan 
bistå med støtte. 

Vi kan hjelpe med utprøving i arbeidstrening for 
å prøve ut lærefag. 



Andre støttetjenester 
 

Statped Kontaktinformasjon. 
Tlf.nr.: 02196 
E-post: www.statped.no 
 
PPT tar kontakt med Statped ved behov 

Opplæringssektorens spesialpedagogiske 
tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. 
Bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring av 
barn, unge og voksne med særskilte 
opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-
psykologisk tjeneste (PPT). 

Boligtjenesten 
Bolig og støtteordninger 

Kommunal bolig 
 
 
 
 

Søknad om bolig skjer gjennom boligtjenesten i Sandnes 
kommune. 
Søknadskjema ligger på Sandnes kommune sin 
hjemmeside under kommunal bolig. 
 
Trenger du hjelp med utfylling av søknad, kan søker ta 
kontakt med Boligtjenesten. Kontaktinformasjon. 
E-post: boligtjenesten@sandnes.kommune.no 
Tlf.nr.: 51336000 

Kommunal bolig er for de som ønsker å søke om 
å leie en kommunal bolig fordi de ikke har 
mulighet til å skaffe og/eller opprettholde et 
tilfredstillende boforhold på egenhånd. 
 
Det kan være økonomisk 
vanskeligstilte(enkelteindivid og familier), 
flyktninger/annen kulturell bakgrunn, personer 
med lettere/moderate psyksikse lidelser, 
personer med utfordinger knyttet til rus, 
funksjonshemmede med lettere/moderate 
funksjonsvansker og unge med sammensatte 
hjelpebehov.  

 Startlån Søker til Boligtjenesten i kommunen. 
 
Kontaktinformasjon. 
E-post: boligtjenesten@sandnes.kommune.no 
Tlf.nr.: 51335000/90097013 

Man må ha hatt langvarige og vedvarende 
problemer med å finansiere eid bolig. Videre må 
man ha benyttet muligheten for sparing innenfor 
de mulighetene man har når alle nødvendige 
utgifter til livsopphold er dekket. For å få lån må 
du kunne betjene lånet over tid, og fortsatt ha 
nok igjen til andre nødvendige utgifter. Er det 
barn i husstanden, eller særlige sosiale eller 
helsemessige utfordringer, skal kommunen også 
ta hensyn til dette i vurderingen. Du kan få 
startlån til kjøp, utbedring/tilpassing, oppføring 
av ny bolig eller refinansiering av gjeldende 
boliglån. 
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 Bostøtte Søker til Boligtjenesten i kommunen. 
 
Kontaktinformasjon. 
E-post: boligtjenesten@sandnes.kommune.no 
Tlf.nr.: 51335000/90097013 

Du må være over 18 år, kan ikke være i 
førstegangstjeneste og du kan ikke være student. 
Du kan likevel søke bostøtte hvis du er student 
med barn, er student og studiet er et ledd i et 
offentlig arbeidsrettet tiltak, er student uten rett 
til ytelser fra Statens lånekasse, er forelder til en 
hjemmeboende student, er forelder til en i 
førstegangstjeneste som ikke bor hjemme eller 
er under 18 år og har egne barn. 

Boligen må være en selvstendig bolig med egen 
inngang, må ha eget bad og toalett og må ha en 
kjøkkenløsning og mulighet for søvn og hvile.  

 
Du kan likevel søke hvis du bor i et bokollektiv 
der boligen er tildelt av kommunen eller bor i 
et privat bokollektiv av helse- eller sosialfaglige 
grunner. Du har ikke rett på bostøtte hvis 
inntektsgrunnlaget overstiger øvre grense for 
inntekt. Se husbankens nettside. 

 Tilskudd til tilpassing av 
bolig 

Søker til Boligtjenesten i kommunen. 
 
Kontaktinformasjon. 
E-post: boligtjenesten@sandnes.kommune.no 
Tlf.nr.: 51335000 

Å tilpasse en bolig vil si å endre den slik at man 
fremdeles kan bo i den, selv om man har nedsatt 
funksjonsevne. Man kan søke om låne- og 
tilskuddsordninger, som kan gjøre det mulig å 
finansiere tilpassing av egen bolig. Tilpassinga må 
være formålstjenlig og tilskuddsbehovet blir 
vurdert samla ut fra husstanden sin økonomiske 
situasjon i framtida. Husstander, enslige og eldre 
som har behov for tilpassing av bolig for å kunne 
bli boende i boligen over tid, kan søke om 
tilskudd til tilpassing. Du kan få tilskudd til både 
enkle tiltak for å bedre tilkomsten til boligen og 
større ombygginger, gjelder både eid og leid 
bolig. 
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NAV 
Aktivisering og økonomi  
 

Arbeidsrettede tjenester og 
tiltak gjennom NAV 

Søker via NAV Sandnes 
Kontaktinformasjon. 
Tlf.nr.: 55 55 33 33 
E-post: www.nav.no 
 
NAV sine samarbeidspartnere utfører. 

Avklaring mot arbeid, Lønnstilskuddsordninger,  
Kvalifiseringsprogrammet, Arbeid med bistand, 
Varig tilrettelagt arbeid –som Pro service. 

 Økonomiske stønader Søker via NAV Sandnes 
Kontaktinformasjon. 
Tlf.nr.: 55 55 33 33 
E-post: www.nav.no 
 

Sykepenger, pleiepenger, omsorgspenger, grunn-
/hjelpestønad, arbeidsavklaringspenger, 
uførepensjon og økonomisk sosialhjelp  

 Økonomiske hjelpetiltak Søker via NAV Sandnes 
Kontaktinformasjon. 
Tlf.nr.: 55 55 33 33 
E-post: www.nav.no 
 
NAV Sandnes utfører 

Økonomirådgivning, gjeldsrådgivning, frivillig/ 
tvungen forvaltning. 

 Ungdomsteam Søker via NAV Sandnes 
Kontaktinformasjon. 
Tlf.nr.: 55 55 33 33 
E-post: www.nav.no 
 

For ungdom under 25 år med behov for spesielt 
tilpasset innsats. Du følges da opp av en 
ungdomskonsulent ifht avklaring 
arbeid/aktivitet. 

 Midlertidig 
bolig/Boligsosialt arbeid 

Søker til NAV Sandnes Kommunen er forpliktet til å skaffe midlertidig 
botilbud for dem som ikke klarer det selv. NAV 
driver også boligsosialt arbeid med blant annet 
booppfølging.  

Hjelpemiddelsentralen 
 

Tekniske hjelpemidler 
langvarig behov 

NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland 
Kontaktinformasjon. 
Tlf.nr.: 52 04 74 00 
E-post: www.nav.no 
 

Man må ha en varig (over to år) og vesentlig 
redusert funksjonsevne for å kunne søke om 
hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen. Se mer 
på nettsiden. Ved kortvarig behov kommunalt 
hjelpemiddellager. 

Spesialisthelsetjenesten 
Utredning, behandling og 
veiledning  

Barne- og 
ungdomshabilitering 
(HABU) 

Henvises av fastlege/øvrig spesialisthelsetjeneste  
 
Helse Stavanger ved HABU utfører 
 
Kontaktinformasjon. 

Gir tilbud til barn og unge opp til 18 år med 
medfødte eller tidlig ervervede 
funksjonsnedsettelse, eller skader i nervesystem 
eller bevegelsesapparat. Tilbyr tverrfaglig 

http://www.nav.no/
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Tlf.nr.:51 51 47 00  habilitering, diagnostisering, utredning og 
behandling.  
 
Gir også veiledning, kurs og undervisning til barn, 
pårørende og det kommunale hjelpeapparat. 

 BUP Sandnes (Barne- og 
ungdomspsykiatri) 

Henvises via fastlege/øvrige spesialisthelsetjeneste/ 
psykolog i Barne- og familieneheten og Barnevernsjef i 
Sandnes kommune 
 
Helse Stavanger ved Bup utfører 
 

Ansvar for utredning og behandling av barn i 
alderen 0-18 år med moderate til alvorlige 
psykiske lidelser.  

 TIPS (Tidlig oppdagelse og 
behandling av psykoser) 

SUS Stavanger Tips er et tilbud som arbeider for å oppdage og 
behandle alvorlige psykiske lidelser så tidlig som 
mulig. Hovedmålet er å forkorte den tiden det 
tar fra folk utvikler mulige psykose-symptomer til 
behandlingen starert. Tilbudet retter seg særlig 
mot unge mennesker.  

 Autismeteamet Henvises via fastlege samt øvrige spesialisthelsetjenester  
 
Helse Stavanger ved Autismeteamet utfører 
 

Ansvar for oppfølging av barn i alderen 0-6 år 
som har en diagnose innen autismespekteret.  
 

 LASSA (AFMR -avdeling for 
fysikalsk medisin og 
rehabilitering). 

Avdeling for fysikalsk og medisinsk rehabilitering 
Poliklinikk 
 
Henvisning  fra lege eller psykologspeseialist innen 
primær eller spesialisthelsetjenesten. 

Målgruppen er i hovedsak pasienter med 
hjerneslag, ervervet hjerneskade, kognitive 
følgevirkninger, multitraumer og nevrologisk 
sykdom. I tillegg til pasienter med CFS og ME. 
 
Enheten tilbyr døgnopphold, dagopphold, 
poliklinisk og ambulant virksomhet. 
 
Sengepost med 15 plasser.  

 HAVO 
 
 

Seksjon for habilitering 
 
Henvisning lege eller psykologspeseialist innen primær 
eller spesialisthelsetjenesten. 

Målgruppen er medfødte/tidlig ervervede 
nevrologiske tilstander, utviklingshemmin og ulik 
tilleggsproblematikk, autismespekterforstyrrleser 
og komplekse tilstander som medfører alvorlige 
og sammensatte funksjonsnedsettelser. 
 



 
HAVO tilbyr utredning, behandling og opplæring 
og undervisningstilbud. I tillegg veiledning til det 
kommunale hjelpeapparatet. 

 DPS, voksenpoliklinikk Sandnes DPS, poliklinikk  
 
Sandnes DPS, avd. Varatun 
 
Henvisning fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten. 

Sandnes DPS, avdeling Varatun, består av 
allmennpsykiatriske sengeposter, ambulant 
akuttteam og ettervernspoliklinikk. 
 
Varatun tilbyr poliklinisk behandling, 
døgnbehandling, psykoterapi, gruppebehandling 
og familiearbeid. 
 

 Psykisk helsehjelp/rus 
Avgiftning, behandling 
døgn/poliklinisk 

Søker til Helse Stavanger 
www.helse-stavanger.no 

Klinikk psykisk helsevern voksne, Klinikk psykisk 
helsevern barn, unge og rusavhengige, Avdeling 
rus og avhengighetsbehandling 

 OCD team Henvisning fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten. Ngighetsbehandling  OCD-teamet i Helse 
Stavanger behandler pasienter med tvangslidelse 
i Rogaland. Obsessive Compulsive Disorder 
(OCD), også kjent som tvangslidelse, er en lidelse 
med tilbakevendende tvangstanker og/eller 
tvangshandlinger. 

 MIT (Mobilt innsatsteam) Henvisning fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten. Mobilt innsatsteam (MIT) driver et ambulant og 
poliklinisk behandlingstilbud for personer over 
18 år med psykisk utviklingshemming og/eller 
autismespekterforstyrrelser med utfordrende 
atferd og/eller psykiske lidelser. 
 

 Døgnrehabilitering på SUS Henvises av fastlege/øvrige spesialisthelsetjeneste 
 
Helse Stavanger utfører 

Gir spesialisert tilbud og tjenester til pasienter 
med sammensatte rehabiliteringsbehov.  Ulike 
sengeposter 

Transport Skoleskyss Info om skoleskyss fra 1. til 10. trinn finner du her: 
www.sandnes.kommune.no/barnehage-og-
skole/skoleskyss/ 
 
Info om skoleskyss på videregående skole finner du her: 

Skoleskyss - Rogaland fylkeskommune (rogfk.no) 

Elever med varig eller midlertidig 
funksjonshemming eller sykdom har rett på skyss 
mellom skole og hjem avhengig av reiselengde. 
Det må foreligge en legeerklæring. Ta kontakt 
med skolen. 

http://www.sandnes.kommune.no/barnehage-og-skole/skoleskyss/
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 Tilrettelagt transport, TT-
kort 

Søker til fylkeskommunen 
TT-kort (Tilrettelagt transport) - Rogaland 
fylkeskommune (rogfk.no) 

Tilbud om alternativ transport for personer (over 
10 år) som pga. nedsatt funksjonsevne eller 
sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. 
Søknadsskjema skal sendes Fylkesmannen i 
Rogaland 

 Arbeids- og 
utdanningsreiser 

Søkes til NAV Sandnes 
 
Kontaktinformasjon. 
Tlf.nr.: 55 55 33 33 
E-post: www.nav.no 
 

Økonomisk støtte til transport med drosje til og 
fra jobb/utdanning. For personer med varig 
forflytningsvansker som ikke kan benytte seg av 
offentlig transport. 

 Parkeringstillatelse for 
forflytningshemmede  

Forflytningshemmede - Sandnes Parkering For personer med store forflytningsvansker og et 
særskilt behov for parkeringslettelse v/ for 
eksempel bosted, arbeid og andre 
forpliktelser/aktiviteter. 

 Arbeidsreiser til og fra Pro 
Service 

Søker til Samordningsenheten Spesialtransport til og fra tilrettelagt arbeid på 
Pro Service. Gis om man av ulike grunner ikke 
kan benytte kollektiv transport. Liten egenandel. 

 Pasientreiser Pasientreiser - helsenorge.no Reiser man til eller fra offentlig godkjent 
behandling, kan man ha rett på å få dekket 
nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser 
koordinerer transport av pasienter til og fra 
behandling ved sykehuset. 

Pårørende- og 
familiestøtte 

Pårørendesenteret 
Stavanger 
 

Kontaktinformasjon. 
Tlf.nr.: 90 90 48 48 
E-post: parorende@parorendesentert.no 

Tilbyr veiledning, kurs og grupper for pårørende i 
alle aldre, uavhengig av diagnose. Tilbyr også 
undervisning og veiledning til fagfolk. Henvising 
er ikke nødvendig, bare ta kontakt. 

 Statens barnehus Kontaktinformasjon. 
Tlf.nr.: 51 51 03 30 
E-post: www.statensbarnehus.no 
 

Skal gjennom aktiv samhandling fremme 
trygghet og rettssikkerhet for overgrepsutsatte 
barn og voksne psykisk utviklingshemmede. Gir 
også råd og veiledning til privatpersoner og 
offentlige instanser i anonyme saker som er 
uavklarte. 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/transport/tt-kort-tilrettelagt-transport/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/transport/tt-kort-tilrettelagt-transport/
https://www.sandnesparkering.no/parkering/forflytningshemmede/
https://www.helsenorge.no/pasientreiser/


 NKS veiledningssenter vest 
Norge 

Veiledningssenteret for pårørende i Sandnes Kommune  
 
Kontaktinformasjon 
Tlf.nr.: 51 66 42 02 
E-post: kontakt@veiledningssenter.no 

Tilbys individuelle samtaler til barn og voksne 
som er pårørende til rusavhengige eller noen 
med psykiske lidelser. Tilbyr også samtaler med 
pårørende til insatte i fengsel og etterlatte etter 
rusrelaterte dødsfall. 
Vi tilbyr også gruppesamtaler.. 

 Se meg  Se meg er en interesseorganisasjon som jobber 
for at barn og ungdom som pårørende skal bli 
sett og hørt i deres hverdag der de bor. 
Vi skal gi trygghet og forutsigbarhet til barn og 
ungdom som opplever utfordrende 
livssituasjoner. 

 Sandnes Frivillighetssentral Kontkatinformasjon 
Tlf.nr.: 51 97 50 90/ 95 98 95 73 

For frivillige og brukere som i større grad kan 
hjelpe eller få hjelp av andre for på den måten å 
bidra til at hverdagen blir mer positiv, 
meningsfull og lettere for flere. 

 Familievernkontoret 
 
 

Tlf: 51 53 81 50 
Familievernkontoret.sor-rogaland@bufetat.no 

Tilbyr parsamtaler, familiesamtaler og 
individualsamtaler, mekling og veiledning, 
undervisning og kurs. 

 Rådgivning om 
spiseforstyrrelser 

Kontaktinformasjon. 
Tlf.nr.: 94 81 78 18 

E-post: rogaland@nettros.no 

De som sliter med spiseforstyrrelser, er 
pårørende, venn, samt andre som 
ønsker/trenger råd og veiledning. 

 Krisesenteret i Stavanger  Kontaktinformasjon. 
Tlf.nr.: 51 53 06 23 

E-post:ksis@stavanger.kommune.no 

 

Kvinner, menn og barn som er utsatt for vold 
eller trusler i nære relasjoner. Fysisk, psykisk 
eller annen vold som rammer kvinner, menn og 
deres barn, her innunder også individer utsatt for 
tvangsekteskap eller menneskehandel. 
Kvinnesenteret er fysisk atskilt fra tilbudet til 
menn. 
Sandnes kommune deltar i samarbeid om 
krisesentertilbud med Stavanger kommune. 
Innbyggere i kommunen kan ta direkte kontakt.  

 Hjertet for Sandnes  Kontaktinformasjon. 
Tlf.nr.: 40 24 64 69  
E-post: post@hjerteforsandnes.no 
 

Hjerte for Sandnes er en ideel organisasjon som 
ønsker å ha en bred profil hvor alle typer 
organisasjoner, bedrifter og privatpersoner kan 

mailto:Familievernkontoret.sor-rogaland@bufetat.no
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Besøksadresse:  
Hoveveien 9, 4306 Sandnes 

engasjere seg, og sammen gjøre byen bedre å bo 
i. 

 Diverse foreninger  Noen av disse er: 
Kreftomsorg Rogaland 
Kreftforeningen 
NFU 
Autismeforeningen 
Handikapforbundet 

  ATV 
Alternativ til vold 

stavanger@atv-stiftelsen.no 
51 93 43 43 

Tilbyr behandling til alle medlemmer av familien; 
både utøvere av vold, voldsutsatte voksne og 
barn, og ungdommer med volds- og 
aggresjonsproblemer. 
 

Statsforvalter Vergemål 
 

Søker til Statsforvalteren i Rogaland 
Skjema og informasjon ligger her: 

Vergemål | Statsforvalteren i Rogaland 

 
Privatperson eller Statsforvalteren utfører 

Handikapforbundet Vergemål er et frivillig 
hjelpetiltak for personer som på grunn av skade, 
sykdom eller funksjonsnedsettelse ikka kan 
ivareta interessene sine selv. Tvunget vergemål 
kalles fratakelse av rettslig handleevne. 
En verge ivaretar interessene til en person som 
på grunn av sin fungering ikke greier å ivareta 
egne økonomiske og/eller personlige forhold. 
Tidsnok å søke etter fylt 17 år. Meldeplikt om 
behov for verge. 

 

https://www.statsforvalteren.no/nb/Rogaland/Vergemal/

