
Informasjon om enheter og tjenester i Eigersund kommune

Sentrum Helsestasjon
Telefon: 51 46 81 50. 
Adresse: Skriverallmenningen 2, Egersund

Helsestasjonen har kontakt med familien innen 10 dager etter fødsel, eller etter at fødselsmelding 
er mottatt i kommunen. Utfører helsekontroller etter vedtatte retningslinjer. Utfører 
ekstrakonsultasjoner i samråd med foreldre. Er koordinator i ansvarsgruppe før barnet begynner i 
barnehage/skole. Deltar i samarbeidsmøter, ansvarsgruppemøter.

 Sentrum helsestasjon  

PPT
PPT – Pedagogisk – psykologisk tjeneste
Telefon 51 46 82 70
Adresse: Lerviksgården 2. etg, Egersund

Pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT) er Dalane kommunenes rådgivende og sakkyndige 
instans i spørsmål som omhandler barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk 
hjelp/spesialundervisning i barnehage og skole. PPT utreder enkeltbarns behov og gir råd og 
veiledning til foreldre, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere. PPT bistår skolen i 
arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til 
rette for elever med særlige behov.

 PP-tjenesten  

Psykisk helsetjeneste
Adresse: Damsgårdsgata 11, Egersund
Telefon: 51463311

Psykisk helse tilbyr samtaler med barn, unge og kan ha samtaler/veiledning med foresatte. Dette 
er et lavterskeltilbud.

Det finnes et eget henvisningsskjema til psykisk helsetjeneste for barn, unge og familier. Dette 
skjemaet kan benyttes av skole, helsesøstre, og foresatte når det gjelder ønske om samtaler/ 
veiledning.  Dersom det gjelder søknad om støttekontakt og privat avlastning brukes egensøknad 
skjemaet som gjelder for omsorgtjenester som finnes på kommunens nettside. Dette gjelder for 
barn med asperger og ADHD diagnoser og psykiske lidelser.

http://www.eigersund.kommune.no/getfile.php/1289646.1621.vdrqcvvaty/Egens%C3%B8knad+omsorg.pdf
http://www.eigersund.kommune.no/avlastningstiltak.4743242-151701.html
http://www.eigersund.kommune.no/stoettekontakt.4820881-151701.html
http://www.eigersund.kommune.no/getfile.php/1497834.1621.cpdbrrrxbr/Oppf%C3%B8lging+og+samtaler+for+barn%2C+ungdom+og+familier.doc.as.pdf
http://www.eigersund.kommune.no/pp-tjenesten.152096.no.html
http://www.eigersund.kommune.no/helsestasjonen.152093.no.html


Psykisk helsetjeneste deltar på URT (utvidet ressursteam), mini-URT, ansvarsgruppemøter og 
samarbeidsmøter i samarbeid med andre kommunale instanser.

 Psykisk helsetjeneste  
 Huba.no  

Koordinator for barn og unge med nedsatt funksjonsevne
Adresse: Blåsenborgveien 6, Egersund
Telefon 51 49 40 70 / 474 56 109

Koordinatoren er en kontaktperson for familier med barn og unge med nedsatt funksjonsevne. 
Koordinatoren stiller i ansvarsgruppemøter og ved behov i samarbeidsmøter. Her kan man få 
hjelp til å finne frem i kommunen og til å skrive søknader. Gjennom Egensøknadsskjemaet, kan 
man søke støttekontakt eller privat avlastning. Søknad om ledsagerbevis for barn og unge sendes 
også til koordinatoren for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Ledsagerbevis
Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet for 
den enkelte.  Ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til personer som på 
grunn av funksjonsnedsettelser trenger ledsager for å delta i samfunnet.  Målgruppen er personer 
som uten funksjonsnedsettelsene hadde kunnet delta på egenhånd. 

Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede. 
Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- og 
fritidsarrangementer, samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville 
kunne delta i/nyttiggjøre seg uten bistand.

 Ledsagerbevis  
 Søknadsskjema ledsagerbevis  

Kommunal avlastningsbolig
Kommunen kan tilby avlastning i egen kommunal avlastningsbolig for barn og unge med nedsatt 
funksjonsevne på Blåsenborg, sone Rundevoll. Søknad om opphold her, skjer via 
egensøknadsskjemaet for omsorgtjenester til sonen man hører til.

Individuell plan
Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra hjelpeapparatet, har rett til å få 
utarbeidet individuell plan. Planen skal utformes i samarbeid med brukeren.

Man kan søke om Individuell Plan via egensøknadsskjemaet, eller ved å ta kontakt med 
helsesøster, barnehagen, skolen eller koordinator for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. 
Plikten til å utarbeide en individuell plan er hjemlet i:

 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m.§ 7-1  
 Lov om barnevernstjenester § 3-2a  

http://www.lovdata.no/all/tl-19920717-100-003.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
http://www.eigersund.kommune.no/getfile.php/1289646.1621.vdrqcvvaty/Egens%C3%B8knad+omsorg.pdf
http://www.eigersund.kommune.no/getfile.php/1289646.1621.vdrqcvvaty/Egens%C3%B8knad+omsorg.pdf
http://www.eigersund.kommune.no/avlastningstiltak.4743242-151701.html
http://www.eigersund.kommune.no/getfile.php/1130131.1621.ryeedersaq/S%C3%B8knadsskjema+ledsagerbevis.doc.as.pdf
http://www.eigersund.kommune.no/ledsagerbevis.4745503-151701.html
http://www.eigersund.kommune.no/ledsagerbevis.4745503-151701.html
http://www.eigersund.kommune.no/avlastningstiltak.4743242-151701.html
http://www.eigersund.kommune.no/index.php?id=4820881&cat=151701
http://www.eigersund.kommune.no/getfile.php/1289646.1621.vdrqcvvaty/Egens%C3%B8knad+omsorg.pdf
http://www.huba.no/
http://www.eigersund.kommune.no/psykisk-helsetjeneste.152097.no.html


 Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5  
 Psykisk helsevernloven § 4-1  

 Individuell plan  

Hvem kan søke om bistand?
Personer som bor eller oppholder seg i Eigersund kommune og som:

 Ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig
hjelp for å greie dagliglivets gjøremål

 Har et særlig tyngende omsorgsarbeid

Bistandsbehovet/ tjenestebehovet vil bli kartlagt i samråd med den enkelte søker. Det vil bli fattet
enkeltvedtak i forhold til de tjenester som dette kreves for. Ordinær saksbehandlingstid er 
regulert i Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, og er satt til 3 uker. 

 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker  

Klageadgang
Det er mulighet til å klage på kommunale vedtak om tildeling av tjenester som gir enkeltvedtak. 
Klagen må være underskrevet av søker eller at det foreligger fullmakt til å klage på vegne av 
søker. Klagefristen er 3 uker, og klagen sendes til Eigersund kommune v/ saksbehandler for den 
tjenesten man klager på. Kommunen kan gi nærmere informasjon om klageadgang samt kan bistå
i utformingen av klagen. Overordnet klageinstans er Fylkesmannen i Rogaland.

Forsterka avdeling
Kommunen har to skoler med forsterket avdeling for barn med nedsatt funksjonsevne. Disse er
Rundevoll skole Grøne Bråden skole.

 Rundevoll skole: Forsterket avdeling  
 Grøne Bråden skole: Forsterket avdeling  

Sone 
Sone Sentrum/ Hellvik, Rundevoll, Eigerøy/ Lagård, Havsø/ Helleland er integrerte soner som
også yter tjenester til personer med utviklingshemming.

Tjenester du kan søke om: hjemmesykepleie, hjemmehjelp, matombringing, trygghetsalarm, 
avlastningsopphold for eldre, omsorgslønn, kommunal bolig, serviceleilighet, plass i 
bofellesskap, sykehjemsplass, dagsenter, bistand fra kreftsykepleier, avlastning for 
funksjonshemmede barn og unge i den kommunale avlastningsboligen.

 Sonene: Tjenester levert av sonene  

NAV
Adresse: Sokndalsveien 51, 4370 Egersund.

http://www.eigersund.kommune.no/sonene.4742511.html
http://grone-braaden.eigersundskolen.no/index.php?pageID=99&page=forsterket_avdeling
http://rundevoll.eigersundskolen.no/files/2011/12/forsterket_avdeling_oppdatert_desember_2011.pdf
http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html
http://www.eigersund.kommune.no/index.php?id=4918856&cat=152097
http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-062-004.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-061-002.html


Nav Eigersund kan bidra med veiledning blant annet på områder som pleiepenger, grunnstønad 
og hjelpestønad. Mer informasjon om stønadsformene finner du på NAV sine nettsider eller ved å
kontakte vårt kontaktsenter på tlf. 55 55 33 33. 

Nav Eigersund har egen kontaktperson for veiledning av foresatte med barn med spesielle behov, 
du er velkommen innom for timeavtale. 

 NAV.no  

Fysio- og ergoterapitjenesten
Adresse: Gamle Sokndalsveien 38, Egersund. Telefon: 51 49 61 20.

Ergoterapeutene og fysioterapeuter behandler pasienter i alle aldersgrupper med ulike diagnoser, 
og arbeider tverrfaglig sammen for å kunne gi et helhetlig tilbud til den enkelte.

 Fysio- og ergoterapitjenesten  

Transport til barnehage/ skole/ videregående

Videregående skole

Når det gjelder transport for elever til og fra videregående skole, så er det Rogaland 
fylkeskommune som betaler dette. Det ordnes av skolen, men det kreves normalt en lege-
erklæring som sier at eleven har dette behovet.

Skole
Søknad om særskilt skoleskyss for elever med funksjonshemning. Foresatte skriver en kortfattet 
søknad om transport ved spesielt behov.

- Skjemaet ”Søknad om særskilt skoleskyss for elever med midlertidig eller varig 
funksjonshemming” skal legges ved. Skjemaet fylles ut av skolen i samarbeid med 
foresatte.

- Legg ved legeerklæring /erklæring fra faginstans som begrunner behovet for skyss.

Søknaden med vedlegg sendes via skolen til Kolumbus, som i denne anledning er 
fylkeskommunen. Kolumbus behandler søknaden, og dersom søknaden innvilges er det også 
Kolumbus som bestiller skyss hos transportør. 

Barnehage
Det kan søkes om transport til barnehagen for barn som får spesialpedagogisk hjelp etter 
Opplæringsloven. Foresatte skriver søknad, som vedlegges erklæring fra faginstans (PPT) med 
dokumentasjon på spesialpedagogisk hjelp.

Søknaden sendes til Eigersund kommune, Skole og oppvekstkontoret, Postboks 70, 4379 
Egersund. Dersom søknaden innvilges, er det kommunen som bestiller transport.

http://www.eigersund.kommune.no/fysio-og-ergoterapitjenesten.152257.no.html
http://www.nav.no/Forsiden


Andre lenker
 Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk BUP  
 Autismeteamet  
 Barnerehabilitering Østerlide  
 BUPA Familieposten  

http://www.helse-stavanger.no/pasient/brosjyrer/Documents/BUPA%20familieposten%200809%20web.pdf
http://www.sus.no/omoss/avdelinger/barnehabilitering-osterlide/Sider/enhet.aspx
http://www.sus.no/omoss/avdelinger/autismeteamet/Sider/enhet.aspx
http://www.huba.no/bup.html
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