
Forslag til forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem i Gamvik kommune 

 

Hjemmel: fastsatt av Gamvik kommunestyre (dato/mnd/år) med hjemmel i lov av 24. juni 

2011 nr 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2a annet ledd jf lov 2. juli 1999 nr. 

63 om pasient- og brukerrettigheter § 2-1e. 

 

§ 1 Formål 

 

Forskriften skal sikre at pasienten eller brukeren får nødvendige og forsvarlige helse- og 

omsorgstjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2a, i samsvar med 

rettighetsbestemmelse i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1e. Forskriften skal bidra til å 

klargjøre kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, samt beskrive hvordan 

pasienten og brukeren skal ivaretas i ventetiden. 

 

§ 2 Virkeområde 

 

Forskriften gjelder personer som kommunen har et ansvar for å yte tjenester til etter helse- og 

omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. 

 

§ 3 Definisjoner 

 

I henhold til helse og omsorgstjenesteloven § 3-2a annet ledd, skal kommunen gi forskrift om 

langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 

omsorgstjenester. I Gamvik kommune vil dette gjelde langtidsopphold i sykehjem. 

 

Langtidsopphold; opphold uten sluttdato/tidsubegrenset der pasientens helsetilstand og behov 

for helse- og omsorgstjenester gjør at det ikke er sannsynlig at vedkommende vil flytte hjem 

eller få tilbud på et lavere nivå i helse- og omsorgstjenesten. I Gamvik kommune vil dette 

gjelde opphold på institusjonsavdelingen på helsesenteret. 

 

Observasjonsliste/venteliste; kommunens oversikt over de pasienter som vil være best tjent 

med langtidsopphold, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av 

langtidsplass. Observasjonslisten/ventelisten er ikke et køsystem, og plass på ventelisten gir 

ikke fortrinnsrett til ledig plass på institusjonsavdelingen, jf § 6. 

 

§ 4 Grunnlag for vurdering og tildeling 

 

Pasienten og brukeren skal medvirke ved utforming av tjenestetilbudet, jf. pasient- og 

brukerrettighetsloven § 3-1. 

Det må foreligge oppdatert pasient- og brukerinformasjon fra kommunens helse- og 

omsorgstjeneste som yter tjenester til søker, og oppdaterte helseopplysninger fra fastlege 

og/eller spesialisthelsetjeneste. Så langt det lar seg gjøre, bør det legges til rette for at 

partnere/ektepar får bo så nær hverandre som mulig i avdelingen. 

Følgende forhold må være kartlagt før en søknad om langtidsopphold kan innvilges: 

 

1. Tjenester på et lavere tjenestenivå skal som hovedregel være forsøkt 

- Tilrettelegging i hjemmet, med vurdering av behov for hjelpemidler 

- Hverdagsrehabilitering 

- Trygghetsskapende tiltak, trygghetsalarm eller annen velferdsteknologi 

- Dagtilbud eller andre sosiale støttetiltak 



- Hjemmetjenester, hjemmesykepleie og annen praktisk bistand 

- Korttidsopphold eller avlastningstilbud 

- Omsorgsbolig 

2. Pasient eller brukers ønske 

3. Pasient eller brukers alder. Langtidsopphold skal fortrinnsvis være et tilbud for 

personer over 67 år. 

4. Pleie og omsorgsbehovet 

5. Evne til egenomsorg og hverdagsmestring 

6. Familieforhold og nettverk 

7. Boforhold 

 

§ 5 Kriterier for tildeling av langtidsopphold 

 

Pasient eller bruker har rett til langtidsopphold i sykehjem dersom det etter en helse- og 

omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som sikrer pasienten eller brukeren nødvendige 

og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 

Behovet for medisinsk behandling og/eller pleie og tilsyn må være av så omfattende karakter 

at det er behov for langvarig heldøgns omsorg i institusjon.  

Kommunen foretar en samlet vurdering av funksjonsnivået og graden av egenomsorg til 

pasient/bruker, blant annet i forhold til; 

- Helsetilstand 

- Kongnitiv funksjon 

- Fysisk funksjon 

- Ernæringstilstand 

- Legemiddelhåndtering 

- Fare for økt risiko for fall 

- Hyppige innleggelser i spesialisthelsetjenesten, og reinnleggelser 

- Hyppige korttids- og avlastningsoppphold 

- Psykisk helsetilstand 

- Ensomhet og isolasjon 

 

§ 6 Rett til å bli satt på venteliste 

 

Pasient eller bruker som oppfyller kriteriene for langtidsplass, men som med forsvarlig 

helsehjelp kan ha et annet tjenestetilbud i påvente av langtidsopphold, skal få tilbud om å 

føres opp på observasjonsliste/venteliste dersom det ikke er ledig institusjonsplass på 

søknadstidspunktet. 

Søkere som står på kommunens observasjonsliste/venteliste har ikke fortrinnsrett til 

langtidsopphold foran andre søkere. Ved ledig plass, skal pasient eller bruker med størst 

hjelpebehov prioriteres. Hjelpebehovet vurderes etter en samlet vurdering med utgangspunkt i 

kriteriene i § 5. 

 

§ 7 Oppfølging av pasienter og brukere på venteliste 

 

Kommunen skal sørge for at de som står på venteliste tilbys forsvarlig og nødvendig helse- og 

omsorgstjeneste i påvente av langtidsopphold. Kommunen skal ha en systematisk og 

fortløpende evaluering av vurdering av helsetilstand og funksjonsnivå til de som står på 

observasjons-/venteliste. Kommunen skal fatte vedtak om tildeling av nødvendige og 

forsvarlige helse- og omsorgstjenester i mellomtiden. 

 



§ 8 Saksbehandling og klage 

 

Kommunen skal fatte vedtak om tildeling eller avslag på langtidsopphold i sykehjem. 

 

For pasient eller bruker som oppfyller kriteriene for langtidsopphold i sykehjem, men som 

med forsvarlig helsehjelp kan ha et annet tjenestetilbud i påvente av langtidsopphold, skal 

kommunen fatte vedtak om at pasienten eller brukeren blir ført opp på observasjons- 

/venteliste. Kommunen skal fatte vedtak om nødvendige og forsvarlige helsetjenester i 

mellomtiden. 

 

Ved klage på enkeltvedtak om langtidsopphold i sykehjem eller om å få stå på observasjons-

/venteliste til langtidsopphold i sykehjem og om helse- og omsorgstjenester i eller utenfor 

sykehjem gjelder bestemmelsene i lov 2. juli 1999 nr 63. om pasient og brukerrettigheter 

kapittel 7. Helsedirektoratet er overordnet forvaltningsorgan med adgang til å omgjøre vedtak 

uten klage, jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. 

 

En nærmere orientering om klageadgangen skal fremkomme i vedtaket. 

For nærmere opplysninger eller ved behov for hjelp til å fremsette en eventuell klage, veileder 

de ansvarlige ved det enkelte tjenesteområdet. 

 

§ 9 Ikrafttredelse 

 

Forskriften trer i kraft fra dato for vedtak i kommunestyret 2017. 

 


