
Tjenestekart helse og levekår 

Klikk på tjenesten for å komme til aktuell informasjonsside på kommunens hjemmeside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For innbyggere: 
Helsedirektoratets håndbok om 
helse- og sosialtjenesten i  
kommunen 

Tjenestekontoret: 
Behandler søknader og henvendelser i 
forhold til mange tjenester NAV:   

Sosialhjelp NAV 

ARENDAL 
KOMMUNE 

Bo-, behandling- 
og spesialtilbud 

 

Sosiale og kulturelle  
møteplasser 

Dag- og aktivitets- 
tilbud 

 

Tidlig innsats, 
rehabilitering 

 

Tjenester til  
hjemmeboende 

 

Korttids bo- og  
behandlingstilbud 

 

Forebyggende og 
støtte tiltak 

 

 Hjemmesykepleie 

 Hjemmehjelp: praktisk bistand 

 Brukerstyrt personlig assistanse 

 Boveiledertjeneste for utviklings- 

hemmede 

 Psykisk helsetjeneste 

 Bo og oppfølgingstjenesten psykisk 

helse og rus 

 Miljøarbeidertjenesten 

 Individuell plan 

 Barneverntjenesten 

 Helsestasjon og skolehelsetjeneste 

 Forebyggende tjenester  

barn, unge og familie 

 Enslige mindreårige flyktninger 

 Innsatsteam hverdagsrehab. 

 Rehabilitering dagtilbud 

 Rehabilitering/  

Korttidsopphold 

 Ergoterapi 

 Fysioterapi 

 Avlastning utenfor institusjon 

 Dagaktivitetstilbud for eldre 

 Dagaktivitetstilbud for personer  

med demens 

 Aktivitetstilbud for mennesker  

med psykiske lidelser 

 Dagtilbud for mennesker  

med utviklingshemming   

 Støttekontakt 

 Basseng – Bjorbekk 

 

 Avlastning funksjonshemmede 

 Korttidsavdelinger 

 Kommunal øyeblikkelig hjelp- maks 72 timer 

 Avlastning i institusjon 

 Østre Agder Krisesenter 

 Omsorgsbolig  

med base 

 Sykehjem og aldershjem,  

langtidsopphold 

 Bokollektiv for demente 

 Bofellesskap for funksjons- 

hemmede 

 Botilbud psykisk helse 

 Alders psykiatrisk avdeling 

 Skjermet avdeling langtids- 

opphold 

 Forsterket skjermet avdeling 

 Eldre utviklingshemmede 

 Botilbud rus 

 Informasjon 

 Aktiviteter ved bo- og omsorgssentrene 

 Kultur og fritidstilbud 

 Kafeer på bo- og omsorgssentre 

 Tilrettelagte fritidstilbud 

 T5 –sosialt treffsted for rusmisbrukere 

 Fastlege 

 Trygghets alarm 

 Matombringing 

 Vaskeritjenester 

 Hjelpemidler 

 Tilrettelagt bolig- og boformer 

 Frisklivssentralen 

 Rustiltak 

 Transporttjenester 

 Omsorgslønn 

 Demensrådgivning 

 Kreftkoordinator 

 Frivillighetskoordinator 

 

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/handbok-om-helse-og-sosialtjenesten-i-kommunen/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/handbok-om-helse-og-sosialtjenesten-i-kommunen/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/handbok-om-helse-og-sosialtjenesten-i-kommunen/Sider/default.aspx
https://www.arendal.kommune.no/Organisasjonen/Helse-og-levekar/Tjenestekontoret/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Sosialhjelp---NAV/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Sosialhjelp---NAV/
http://www.arendal.kommune.no/hjemmesykepleie
http://www.arendal.kommune.no/hjemmehjelp
http://www.arendal.kommune.no/bpa
http://www.arendal.kommune.no/boveiledertjenesten
http://www.arendal.kommune.no/boveiledertjenesten
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Psykisk-helse/Psykiatrisk-sykepleie/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Psykisk-helse/Praktisk-bistand/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Psykisk-helse/Praktisk-bistand/
http://www.arendal.kommune.no/miljoarbeidertjenesten
http://www.arendal.kommune.no/individuellplan
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Barnevern/Hjelpetiltak-fra-barneverntjenesten/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Helse_legetjenester/Helsestasjon_skolehelsetjeneste/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Psykisk-helse/Psykisk-helse---barn-og-unge/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Psykisk-helse/Psykisk-helse---barn-og-unge/
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Innbyggerrettigheter/Flyktinger-og-asyl/Enslig-mindrearige-flyktninger/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Rehabilitering-og-hjelpemidler/Innsatsteam-hverdagsrehabilitering/
http://www.arendal.kommune.no/dagrehabilitering
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Myratunet/Rehab---Korttid-2-etg/
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Myratunet/Rehab---Korttid-2-etg/
http://www.arendal.kommune.no/ergoterapi
http://www.arendal.kommune.no/fysioterapi
http://www.arendal.kommune.no/avlastningprivat
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Kultur-og-aktivitet-i-omsorg/Dagaktivitetstilbud-for-eldre/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Kultur-og-aktivitet-i-omsorg/Dagaktivitetstilbud-for-eldre/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Kultur-og-aktivitet-i-omsorg/Dagtilbud---hukommelsesproblemer/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Kultur-og-aktivitet-i-omsorg/Dagtilbud---hukommelsesproblemer/
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Psykisk-helse/Aktivitetstilbud/
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Psykisk-helse/Aktivitetstilbud/
http://www.arendal.kommune.no/dagtilbud
http://www.arendal.kommune.no/dagtilbud
http://www.arendal.kommune.no/stottekontakt
http://www.arendal.kommune.no/bassengbjorbekk
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Tjenester-for-utviklingshemmede/Avlastning/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Sykehjem-og-botilbud/Sykehjem---korttidsopphold/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/KOH---Kommunal-oyblikkelig-hjelp/
http://www.arendal.kommune.no/avlastninginstitusjon
https://www.arendal.kommune.no/Organisasjonen/Helse-og-omsorg/Ostre-Agder-Krisesenter/
http://www.arendal.kommune.no/omsorgsbolig
http://www.arendal.kommune.no/omsorgsbolig
http://www.arendal.kommune.no/sykehjemlangtid
http://www.arendal.kommune.no/sykehjemlangtid
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Sykehjem-og-botilbud/Bokollektiv-for-demente/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Tjenester-for-utviklingshemmede/Bofellesskap-for-funksjonshemmede/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Tjenester-for-utviklingshemmede/Bofellesskap-for-funksjonshemmede/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Psykisk-helse/Botilbud-psykisk-helse/
http://www.arendal.kommune.no/alderspsykiatrisk
http://www.arendal.kommune.no/skjermet
http://www.arendal.kommune.no/skjermet
http://www.arendal.kommune.no/forsterketskjermet
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Tjenester-for-utviklingshemmede/Tilbud-for-eldre-utviklingshemmede/
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Rustiltak/Boliger-for-rusmisbrukere-og-hjemlose/
http://www.arendal.kommune.no/helseomsorg
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Kultur-og-aktivitet-i-omsorg/Aktiviteter-i-bo--og-omsorgssenterne/
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Kultur-og-aktivitet-i-omsorg/
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Kultur-og-aktivitet-i-omsorg/Kafeer-pa-bo--og-omsorgssentrene/
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Kultur-idrett-og-fritid/Tilrettelagte-fritidstilbud/
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Rustiltak/T5---sosialt-treffsted-for-rusmisbrukere/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Helse_legetjenester/Fastlege/
http://www.arendal.kommune.no/trygghetsalarm
http://www.arendal.kommune.no/matombringing
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Tjenester-i-hjemmet/Vask-av-toy/
http://www.arendal.kommune.no/hjelpemidler
http://www.arendal.kommune.no/botilbudomsorg
http://www.arendal.kommune.no/frisklivssentralen
http://www.arendal.kommune.no/rustiltak
http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Transporttjenester/
http://www.arendal.kommune.no/omsorgslonn
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Demensradgivning/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Kreftkoordinator/
https://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Helse-og-omsorg/Omsorgstjenester/Frivillighetskoordinator/

