
Vedtakstimer pr uke:

Personlig assistanse Helsehjelp Avlasting Støttekontakt Praktisk bistand og opplæringFleksibelt bruk Sum

35 35

Faktisk behov pr uke:

Personlig assistanse Helsehjelp Avlasting Støttekontakt Praktisk bistand og opplæringFleksibelt bruk Sum

56 24 6 7 5 98

Personlig assistanse
Lise på 8 år trenger personlig assistanse døgnet rundt. Hun sitter i rullestol og trenger hjelp og bistand til så og si alt i det daglige.

Vi har også lillebror på 4 år som skal få nok med tid av oss.
Helsehjelp
Har ikke helsebehov enda.

Avlasting
Vi ønsker noe avlastning inn i ordningen. Enten reiser vi foreldre til hytta en dag i uken, eller en helg i måneden, og lillebror får barnevakt. 

hverdagen etter mange år i tunge omsorgsoppgaver og for lite hjelp.
Støttekontakt
Lise er nå 8 år og trenger å få bli mer selvstendig. Enten det er bursdagsfeiring eller å bli med en venninne hjem fra skolen.
Hun skal få slippe å ha med seg foreldre i samvær med andre barn. Lise begynner tilpasset ri-klasser til høsten og trenger da å få 
mestre det på egen hånd.

Praktisk bistand og opplæring
Med mange assistenter i hus blir det naturlig nok mere støv, dette er noe vi vil dele med assistentene der de oppholder seg (Lise sitt rom

Fleksibelt bruk
Disse timene kommer vi til å spare opp til opplæring av nye assistenter, ferie og reiser. Også ved uforutsigbare situasjoner som sykdom
på oss foreldre eller lillebror som gjør at ikke vi kan være der for Lise og behovene hennes.

Blant annet for alle dosituasjoner, inhalasjon gjennom CPAP (nesemaske) 3 ganger pr døgn, i lek og aktivitet og en del med kommunikasjon.
Lise kan ikke gå på SFO da dette sliter henne ut og BPA-assistent må hente henne etter skolen inntil vi foreldre kommer hjem fra jobb.

Eller så reiser Lise og lillebror til besteforeldrene med BPA-assistentene en dag i uken eller en helg i måneden. Eller så har vi litt 
egentid til lillebror. Dette finner vi ut av hvordan vi gjør men vi foreldre trenger å få litt tid sammen med hverandre og et pustebrekk fra

baderommet til Lise, gangen og barnas stue/lekerom). Det er også pålagt rengjøring av Lises sine apparater så som CPAP:en, forstøveren
og sondematutstyr. 
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