SeniorPortalene.no har også
andre spennende portaler,
som:

SeniorPortalene
FrittBrukerValgPortalen.no

SeniorAktiviteter.no
Finn forskjellige aktiviteter du kan ha
glede av i ditt nærmiljø og legg ut egne
aktiviteter hvis du ønsker å få i gang en
turgjeng, syklubb, sjakklubb e.l.

SeniorBoPortalen.no
Her finner du informasjon om hvilke
boliger og byggeprosjekter med
livsløpsstandard som finnes eller er
planlagt i ditt fylke.

SeniorErnæring.no
Her finner du informasjon om mat og
helse, samt råd om kosthold knyttet til
ulike sykdommer. Her finnes
diskusjonsforum hvor du kan dele
erfaringer med andre og få svar fra
ernæringsfysiologen.

Kontakt oss
Portalene AS
Strykerveien 9B
1658 Torp
Tlf: 94 15 23 00
post@portalene.no

www.portalene.no

FrittBrukerValgPortalen.no

Om
FrittBrukerValgPortalen.no
Dersom din kommune har fritt
brukervalg, er en eller flere
leverandører godkjente og tilbyr
tjenesten i tillegg til kommunen
selv.
Denne portalen har oversikt over
hvilke kommuner som tilbyr fritt
brukervalg og alle leverandører
som er tjenestegodkjente i Norge.
I praksis betyr det at du som
bruker selv kan velge hvem du vil
skal utføre sine tjenester hos deg.
Vi ønsker at du som senior enkelt
skal kunne finne ut følgende:
1. Hva er og hva innebærer fritt
brukervalg?
2. Hvilke tjenester er det fritt
brukervalg på?
3. Tilbyr din kommune fritt
brukervalg innenfor praktisk
bistand og hjemmesykepleie?
4. Hvilke leverandører er
tjenestegodkjente i min
kommune?

Pasient- og brukerrettighetsloven
§3-1, andre ledd:
«Tjenestetilbudet skal så langt
som mulig utformes i samarbeid
med pasient og bruker. Det skal
legges stor vekt på hva pasienten
og brukeren mener ved utforming
av tjenestetilbud etter helse- og
omsorgstjenesteloven…»
For at retten til medvirkning skal
bli reell, er det avgjørende at den
som mottar tjenesten får
tilstrekkelig og tilpasset
informasjon.
Dette skal
FrittBrukerValgPortalen.no bidra
til.

Fordeler med privat aktør
Dette kan du få ved å velge at en
privat aktør skal levere tjenestene
til deg:
• Mer personlig oppfølging – et
mindre system å forholde seg til
• Stor «konkurranse» mellom de
ulike private aktørene
• Tilgjengelighet – ofte færre
ansatte og lettere å få kontakt
med den du søker etter
• Kvalitetssikret – tjenestene har
blitt grundig kvalitetssikret ved
at aktørene har blitt godkjente
etter omfattende
anbudsprosesser
• Ekstra tjenester – med mulighet
for kjøp av tilleggstjenester

Fordeler med det offentlige
Dette kan du få ved å velge at det
offentlige skal levere tjenestene til
deg:
• Bred kompetanse
• Et stort system – mange ansatte
• Ikke personavhengig – ulike
personer besøker deg
• Alt på et sted – tilbyr både
hjemmesykepleie og praktisk
bistand
• Tilbyr ikke tilleggstjenester
• Lang erfaring med å levere
tjenester

