FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I
VIKNA KOMMUNE
Hjemmel: Vedtatt i Vikna kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om
kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 a andre ledd.

§ 1 Formål
Forskriftens formål er å sikre at pasienter eller brukere får nødvendig og forsvarlig helse- og
omsorgstjenester jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a.
Forskriften skal fastsette kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, samt beskrive
hvordan kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.
§ 2 Virkeområde
Forskriften gjelder personer som kommunen har ansvar for å yte tjenester etter helse- og
omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.
§ 3 Definisjoner
I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a annet ledd gjelder kommunens plikt til å
gi forskrift langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns
tjenester. I Vikna kommune vil dette omfatte langtidsopphold i sykehjem, herunder
spesialavdelinger.
Med langtidsopphold menes tidsubegrenset opphold der pasienten eller brukerens
helsetilstand og behov for helse- og omsorgstjenester gjør at det ikke er sannsynlig at
vedkommende vil flytte hjem eller få tilbud om lavere grad av helse- og omsorgstjenester.
§ 4 Kriterier for rett til langtidsopphold i sykehjem
Pasienter eller brukere har rett til langtidsopphold i sykehjem dersom dette etter en helse- og
omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren
nødvendig og forsvarlig helse- og omsorgstjenester.
Behovet for heldøgns pleie og omsorg må være av en så omfattende karakter at det er
behov for langvarig heldøgns pleie og omsorg i institusjonen. Kommunen foretar en samlet
vurdering av pasients eller brukers situasjoner, bl.a. i knyttet til:
- Sammensatt sykdomsbilde
- Kognitiv svikt og langt kommen demens
- Ernæring
- Legemiddelhåndtering
- Fallrisiko
- Hyppige innleggelser i spesialhelsetjenesten
- Psykisk helse
- Sosial isolasjon
- Evne til egenomsorg
- Personlig hygiene
- Toalettbesøk
- Forflytning
Andre forhold som skal være vurdert før kommunen fatter sin avgjørelse er:
-

Boforhold og tilpasning av bolig, ev. skal alternativt botilbud være vurdert iht.
pasientens eller brukerens fysiske, psykiske eller sosiale situasjon

-

Tilrettelegging av hjelp i hjemmet, f.eks. hverdagsrehabilitering, hjemmesykepleie
og/eller hjemmehjelp
Korttids- /vekselsopphold i sykehjem
Sosiale støttetiltak, f.eks. dagsenter,
Trygghetsskapende tiltak og velferdsteknologi
Familiesituasjon og nettverk skal være kartlagt.

Ved vurdering av de overnevnte punkter skal brukermedvirkning være gjennomført.
§ 5 Tilleggskriterier for skjermet enhet
I tillegg til kriteriene i § 4, gjelder følgende for skjermet enhet:
-

Pasient eller bruker skal ha en demensdiagnose,
Pasient eller brukers behov for miljøterapeutisk tilrettelegging skal være større enn
behovet for pleie,
Pasient eller bruker har behov for skjerming på en tilrettelagt avdeling/enhet
Pasient eller bruker har stort behov for forutsigbarhet og stabilitet i hverdagen.

Skjermet enhet kan også være aktuell for pasient eller bruker som i tillegg til overnevnte
kriterier, har behov for tett oppfølgning pga. vandring og/eller uro.
§ 6 Venteliste
Pasienter eller brukere som oppfyller kriteriene for langtidsplass, skal få tilbud om å settes på
venteliste dersom det på søknadstidspunktet ikke er ledige sykehjemsplasser.
Søkere som står på kommunes venteliste har ikke fortrinnsrett til langtidsopphold foran andre
pasienter og brukere. Ved ledig langtidsplassering skal pasienter eller bruker med størst
hjelpebehov prioriteres. Hjelpebehovet avgjøres etter en samlet vurdering med utgangspunkt
i kriteriene i § 4.
§ 7 Oppfølgning av pasienter og brukere på venteliste
Kommunen skal sørge for at pasienter eller brukere som står på venteliste tilbys nødvendig
og forsvarlig helse- og omsorgstjenester i påvente av en langtidsplassering.
Kommunen skal holde oversikt over personer eller brukere som står på ventelisten og jevnlig
vurdere deres behov for tjenester.
§ 8 Saksbehandling og klage
Kommunen skal fatte vedtak om innvilgelse eller avslag på søknad om langtidsopphold i
sykehjem. Dersom pasienter eller brukers rett på sykehjemsplass ikke kan innfris grunnet
mangel på ledige sykehjemsplasser jf. § 6, skal det fastsettes vedtak om å settes på
venteliste, samt vedtak om nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester i påvente
av plass.
Vedtak etter denne bestemmelsen kan påklages til Fylkesmannen i Nord Trøndelag med
hjemmel i pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2.
De ordinære saksbehandlingsreglene i Forvaltningsloven og Pasient- og
brukerettighetsloven kommer til anvendelse.
§ 9 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. juli 2017.

