
Enhet avlastningstjenester gir avlastning- og veiledningstjenester til barn, unge (0-18år) og 

deres familier med behov for langvarige og sammensatte helse- og omsorgstjenester;  

«Foreldre som har barn har et særlig krevende og langvarig omsorgsansvar for en person 

med psykisk eller fysisk funksjonshemming kan søke om avlastning.» (Lov om kommunale 

helse- og omsorgstjenester)  

Enhet avlastningstjenester utfører avlastningstilbud i bolig, timesavlastning, privatavlastning, 

samt veiledningstjenester i hjemmet. Avlastningstjenesten har de siste årene gjennomgått en 

omfattende omorganisering, både strukturen og i fht driften. Vi er nå organisert som en enhet 

med en enhetsleder og to avdelingsledere. De ansatte er organisert på en slik måte at de 

først og fremst jobber med noen få barn, det sikrer at de får god kjennskap til 

barna/ungdommene og deres behov, og at de får brukt sin kompetanse best mulig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder avlastning

Tine Dahl

Eikelunden, times- og 
gruppeavlastning

Avdelingsleder

Eva Øvrum

Tilsynsordning etter skoletid

Teksleåsen

Avdelingsleder

Eidi Mørk Sandviken

Tilsynsordning etter skoletid

Privatavlastning

Barnekoordinator

Veiledningstjeneste



Presentasjon av de ulike tjenestene: 

Enhetsleder:  

Tine Dahl er leder for avlastningstjenesten i Sandefjord kommune. Hun har også ansvar for 

privatavlastning, barnekoordinator og veiledningstjenesten. Tine har kontor hos Oppvekst og helse på 

Søberg. 

Kontaktinfo: 

tine.dahl@sandefjord.kommune.no 

Mob: 93261071  

 

Privatavlastning: 

Privatavlastning er en tjeneste som innebærer at barnet/ungdommen er fast hos en person eller en 

familie noen døgn eller timer hver mnd. Relasjonen mellom avlaster og barnet/ungdommen er i 

fokus og vi tilpasser tjenesten i samarbeid med avlaster og familien. Tjenesten er rettet mot 

barn/ungdom som har behov for veiledning/oppfølging i deler av hverdagen, men omsorgen er av 

en slik art at det er faglig forsvarlig å være i private hjem. Dette er en vedtaksbasert tjeneste, og 

tiltaket kan søkes om via tjenestekontoret, som vurderer behov og fatter vedtak. 

Veiledningstjenesten: 

Veiledningstjenesten gir veiledning og støtte til familier med barn og unge som har ulike 

funksjonsnedsettelser eller psykiske helseutfordringer. Veiledningen foregår i hjemmet, på skolen eller 

der barn og unge ferdes. Dette er en vedtaksbasert tjeneste, og tiltaket kan søkes om via 

tjenestekontoret, som vurderer behov og fatter vedtak. 

 

Barnekoordinator: 

Barnekoordinatorene hjelper familier som har eller venter barn med sykdom, skade eller nedsatt 

funksjonsevne, som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og 

omsorgstjenester. Dette er en nyopprettet stilling og den nye barnekoorinatoren vil starte i 

januar/februar 2023.  

 

Teksleåsen: 

Eidi Mørk Sandviken er avdelingsleder for Teksleåsen. Teksleåsen har ca 30 ansatte fordelt på 17,2 

årsverk. Teksleåsen utfører avlastning for barn og unge som har en funksjonsnedsettelse, som for 

eksempel utviklingshemming eller autismespekterforstyrrelse. Teksleåsen avlastning ligger på Åsane, 

og bruker nærmiljøet aktivt og har kort vei til Marum og Granholmen. De gir individuelt tilrettelagte 

tjenester med stort fokus på omsorg, aktivitet og friluftsliv på barnas premisser. Dette er en 

vedtaksbasert tjeneste, og tiltaket kan søkes om via tjenestekontoret, som vurderer behov og fatter 

vedtak. 

Kontaktinfo: 

mailto:tine.dahl@sandefjord.kommune.no


eidi.mork.sandviken@sandefjord.kommune.no 

Mob: 402 33139 

 

Eikelunden og timesavlastning: 

Eva Øvrum er avdelingsleder på Eikelunden. Eikelunden har 34 ansatte fordelt på 13,7 årsverk. Ved 
Eikelunden utføres avlastning for barn og unge med funksjonsnedsettelse som utviklingshemming, 
autismespekterforstyrrelse og andre atferdsforstyrrelser. Avlastningsboligen ligger sentralt i Stokke 
med kort vei til både sentrum og Bokemoa og nærområdene blir mye besøkt.  
Avdelingen gir individuelt tilrettelagte tjenester til hvert barn og har fokus på å gi god og tilpasset 
omsorg ut i fra den enkeltes behov. 
  
Timesavlastning gis i lokaler ved Byskolen i Sandefjord. Tjenesten ytes på ettermiddager samt en 
lørdag i måneden. Timesavlastning utføres til barn og unge med funksjonsnedsettelse som 
utviklingshemming og autsimespekterforstyrrelse. Områdene i og nær sentrumskjernen benyttes til 
aktiviteter. Fokuset er å gi individuelt tilrettelagte tjenester og å se hvert enkelt barns behov.  
  
Gruppeavlastning er et tilbud en helg i måneden. Tilbudet utføres til barn med utviklingshemming og 
atferdsforstyrrelser. Tjenestene er individuelt tilpasset, men gruppen gjør mye i sammen og har fokus 
på fellesskap i gruppen. Gruppeavlastningen er mye ute på aktiviteter både i nærmiljøet og lenger 
unna.   

Dette er vedtaksbaserte tjenester, og tiltaket kan søkes om via tjenestekontoret, som 
vurderer behov og fatter vedtak. 
 

Kontaktinfo: 

Eva.louise.ovrum@sandefjord.kommune.no 

Mob: 417 61770 
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