
HØRING LOKAL FORSKRIFT: 

RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER I 

TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR 

HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER 



Stortinget vedtok i juni 2016 endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og 

helse- og omsorgstjenesteloven, med den hensikt å tydeliggjøre retten til 

opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 

tjenester, kriterier og ventelister. 

 

Endringen pålegger kommunene å utarbeide en lokal forskrift som omhandler 

kriterier for tildeling av langtidsplass eller tilsvarende bolig for heldøgns omsorg 

og rett til plass på venteliste. 

 

Nes kommune har tildelingskriterier for langtidsopphold og bolig med heldøgns omsorg fra 

nov. 2015 – og disse vil bli endret i tråd med den nye forskriften. 

 

 

 

  

 

Bakgrunn 



Begrunnelsen for lovendringen er i følge forarbeidet: 

• Det er den enkeltes behov for sykehjemsplass, og ikke kapasiteten der den 

enkelte bor, som skal avgjøre. 

• Kommunens forpliktes sterkere enn i dag å innfri de plikter de har overfor 

den enkelte. 

• Krav om umiddelbare vedtak og ventelister gir forutsigbarhet både for 

bruker og pårørende, og gir også en helhetlig oversikt over hvor mange 

som venter på sykehjemsplass eller tilsvarende bolig i Norge. 

• Gjennom åpenhet om både kriterier for tildeling av plass og ventelister vil vi 

kunne se hvor behovene er størst, noe som igjen  vil kunne bidra til at 

kommunene styrker innsatsen der behovene tydeliggjøres.  

Bakgrunn fortsetter 



Formålet med forskriften er å sikre forutsigbarhet og åpenhet for personer med 

omfattende tjenestebehov når det gjelder retten til langtidsopphold i sykehjem 

og heldøgns botilbud til eldre i kommunen.  

 

Følgende skal tydeliggjøres:  

• Hvilke vurderingsmomenter/kriterier kommunen legger til grunn for tildeling.  

• Hvordan kommunen administrerer ventelisten 

• Hvordan kommunen følger opp personer som står på venteliste 

  

 

Formål 



Forskriften gjelder for eldre personer med omfattende tjenestebehov som 

oppholder seg i kommunen.   

 

Forskriften gjelder i tillegg for eldre personer som har konkrete planer om å 

flytte til kommunen og har et så omfattende tjenestebehov at det er nødvendig 

at bo- og tjenestetilbudet er avklart i forkant for at de skal kunne flytte. 

 

 - Her kan det være aktuelt å avklare om de som skal få tilbud om bolig med heldøgns omsorg skal ha 

krav om bo plikt? I dag er boplikt i kommunen de siste 3 år et krav.  

 

Virkeområde 



1. Ledd: Pasient eller bruker har rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende 

bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, dersom dette etter en helse 

og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten 

eller bruker nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 

Bestemmelsen trådte i kraft 1.juli 2016 og er ment som en presisering og tydeliggjøring av gjeldene 

rett. 

Pasienten skal her tildeles opphold og kan ikke settes på venteliste. 

Denne bestemmelsen spleises av en tilsvarende plikt for kommunen i Helse og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 a, 1 ledd – til å tilby slikt opphold. 

2. Ledd: Pasienten eller bruker som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i 

påvente av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særlig 

tilrettelagt for heldøgns tjeneste, men som oppfyller kriteriene for tildeling 

av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, etter helse- og 

omsorgstjenestelovens §3-2 a, 1.ledd –  

       Bestemmelsen trer i kraft 01.juli 2017 – Pasienten skal her få vedtak om venteliste.  

Pasient og brukerrettighetsloven §2-1e 



Dette er et tidsubegrenset opphold i institusjon der det ytes heldøgns helse- og 

omsorgstjenester av kvalifisert personell, med fastsatt egenbetaling for 

oppholdet. 

 

Dagens situasjon:   

Nes kommune har i dag 116 institusjonsplasser ved Nes sykehjem 

 67 plasser med formål om langtidsopphold, 40 av disse er definert som 

skjermede plasser tilrettelagt for personer med demens og behov for miljøtiltak. 

Nes sykehjem har 49 plasser med formål om korttidsopphold 

 12 langtidsplasser på korttidsavdelingene pr. i dag. 

   6 venteliste til bolig med heldøgns omsorg på korttid i dag. 

   3 venteliste til bolig med heldøgns omsorg venter hjemme   

   

  

 

Langtidsopphold i sykehjem 



Med «tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester» menes bolig:  

• der det gis døgnkontinuerlige tjenester, på et nivå som er sammenlignbart 

med tilbud i sykehjem hva angår tilsyn med pasientene og mulighet for å 

tilkalle hjelp.  

• der det er helse- og omsorgspersonell med kompetanse tilsvarende 

personell vanligvis har i sykehjem, 

• som kommunen tildeler og har disposisjonsrett til. 

 

Nes kommune har i dag 15 rom ved Leirvegen bo-senter som gir heldøgns 

helse- og omsorgstjeneste. I dagens kriterier ligger dette tilbudet under 

langtidsopphold i sykehjem i omsorgstrappen – ved innføring av ny forskrift 

skal dette tilbudet likestilles med langtidsopphold i sykehjem. 

 

Tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt 

for heldøgns tjenester 



Langtidsopphold i sykehjem eller i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester skal fortrinnsvis være et tilbud til eldre. 

Kommunen skal samhandle med søker, eventuelt også med pårørende og 

verge i tildelingsprosessen. 

Helhetsvurderingen bygger på følgende momenter: 

• brukers ønske, 

• oppdaterte helseopplysninger fra fastlege og spesialisthelsetjeneste, 

• hvor omfattende og varig behovet for helse- og omsorgstjenester er, 

• om det er nødvendig med tjenester, tilsyn eller tilstedeværelse gjennom 

hele døgnet, 

• om pasienten eller brukeren har kognitiv svikt, og hvor alvorlig den kognitive 

svikten er, 

• pasientens eller brukerens evne til selv å tilkalle hjelp ved behov, 

 

Kriterier for tildeling  



• om alternativer til bo- og tjenestetilbud i sykehjem eller tilsvarende bolig 

særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester er prøvd ut eller vurdert,  

• risiko for skade eller forverring av helsetilstand eller funksjonsevne,  

• familieforhold og nettverk,  

• om geografiske forhold gjør det uhensiktsmessig å gi tjenester der 

pasienten eller brukeren bor. 

• er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige 

og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, skal slikt opphold tildeles 

umiddelbart. Pasienten eller brukeren kan i slike tilfeller ikke settes på 

venteliste.  

• pasienter eller brukere som er best tjent med slikt bo- og tjenestetilbud, 

settes på venteliste. 

• for å få plass i spesialavdeling er det et vilkår at pasienten eller brukeren er 

i målgruppen for det aktuelle bo- og tjenestetilbudet.  

 

 

  

 

  

 

Kriterier for tildeling fortsetter 



Kommunen oppretter en oversikt over personer som har fått vedtak om at de 

er kvalifisert til  venteliste på langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig.  

 

Ansvarlig virksomhet for administrering av ventelisten vil med dagens 

organisering være Tildelingsenheten. 

 

Tildelingsenheten skal i samarbeid med utføretjenesten-  sørge for at helse- og 

omsorgstjeneste tilbudet til en hver tid er forsvarlig og tilstrekkelig, for 

pasient/bruker på venteliste.  

  

  

 

Venteliste 



Ventelisten for langtidsopphold eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester - gir ingen fortrinnsrett til plass.  

 

• Senere plasserte pasienter og brukere vil kunne få plass først dersom deres 

behov vurderes som større.  

• Det gjelder ingen tidsfrist for når et tilbud som reguleres i denne forskriften 

senest skal tilbys. 

 

• Her kan det diskuteres om kommunen ønsker at pasient/buker skal få et 

tilbud innen en frist – eller om ventelisten skal være uten tidsfrist – slik 

forslaget til lokal forskrift legger opp til. 

  

 

 

 

Venteliste fortsetter 



 

Forskriften er sendt til formannskapet som fatter beslutning om forskriften 

legges ut på høring 28.03.17 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 14.03.17 

Eldrerådet 14.03.17. 

Utvalg for oppvekst, helse og velferd 21.03.17. 

 

Høringsperiode: 28.03. – 09.05.17. 

 

Nes kommune har også i dag avtaler om kjøp av langtidsplasser i institusjon og 

egne boliger særskilt tilrettelagt for heldøgns tjeneste til personer med behov 

for tjenester i: 

• Miljøarbeidertjeneste 

• Avdeling for psykisk helse og avhengighet 

 

 

Forskriften trer i kraft 01.juli 2017 


