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Høring - Forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass m.m.
Bakgrunn for høringsnotatet
Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2015–2016) og vedtak av 17. juni 2016 om
endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Bestemmelsene
omfatter rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns
tjenester, kriterier og ventelister. Det vises til vedlegg 2, der de nye bestemmelsene gjengis i
fulltekst.
En ny bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a andre ledd pålegger landets
kommuner å utforme lokale forskrifter med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem
eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal videre regulere
hvordan kommune skal følge opp pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.
Arbeidet med forskriften og Vikna kommunes vurderinger
Forskriften er delvis utformet i samarbeid med flere kommuner, blant annet Nærøy og
Kristiansand kommuner.
Forskriften som nå sendes på høring er en presisering av pasienter og brukeres juridiske rettighet
til plass i sykehjem der kommunen ikke på annen forsvarlig måte kan dekke pasienten eller
brukerens behov. Dette er en rettighet som ikke er ny, men som finnes i eksisterende lovverk,
herunder helse- og omsorgstjenesteloven. I forskriften tydeliggjøres kommunens plikt etter
regelverket, samt at selve forskriftsarbeidet har synliggjort rettigheten på en ny måte.
Utkastet til forskrift gjengir også, i det vesentlige, hvordan tildelingsprosessen foregår i Vikna
kommune. En fastsettelse av de viktigste og mest relevante kriteriene som inngår i den faglige
helhetsvurderingen ved tildelingsprosess, vil bedre forutsigbarheten for pasienter og brukere. En
synliggjøring av de kriteriene som inngår i en tildelingsprosess vil også kunne ha en egenverdi
for pasienter og brukere.
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Forskriftsutkastet berører også hvordan Vikna kommune vil kunne håndtere en situasjon der en
rettighet til sykehjemsplass ikke vil kunne innfris umiddelbart. Vikna kommune har over en
årrekke satset på å bygge opp gode hjemmebaserte tjenester, slik at eldre har kunnet bo hjemme
så lenge som mulig. De siste årene har ikke Vikna kommune operert med ventelister for pasienter
eller brukere med rett til sykehjemsplass. Slik situasjonen er i dag vil reglene om ventelister ikke
ha noen juridisk eller praktisk betydning, da pasienter og brukere i Vikna kommune, som ikke
kan få forsvarlig hjelp på annen måte, får plass i sykehjem eller tilsvarende institusjon. Slik vi
vurderer det vil kommunen heller ikke ha rettslig anledning til å opprette denne type ventelister.
Oversikter over pasienter og brukere som nærmer seg dette omsorgsnivået er viktig å ha. Slik
oversikt gjør at pasienter og brukere raskt kan tildeles plass når rett på slik plass oppstår.
Kommunen har også oversikt over dem som ønsker og overflyttes til et annet sykehjem av ulike
grupper. Disse opplysningene inngår i tildelingsprosessene for den mer overordnede bruken av
sykehjemmene. Det er svært viktig å beholde fleksibiliteten, og dette er en av hovedgrunnene til
at kommunen i dag kan dekke retten til sykehjemsplass uten unødig opphold. Dette er altså et
viktig premiss for å unngå at pasienter og brukere som har krav på det, ikke får den hjelpen de
har rett på.
Høring, høringsfrist og høringsinstanser
Vikna kommune skal påse at forskriften er så godt opplyst som mulig før vedtaket, jf.
forvaltningsloven § 37. Innhenting av synspunkter og høringssvar fra ulike parter inngår i dette.
Høringsfristen er satt til klokken 12:00 den 01.09.2017.
Det bes om at høringssvar sendes elektronisk til postmottak@vikna.kommune.no. Merk svaret
med saksnummer 2017/148 og «svar på høring om forskrift for tildeling av langtidsopphold i
sykehjem i Vikna kommune».
Dette er en åpen høring som alle kan svare på, både privatpersoner og organisasjoner. Oversikt
over høringsinstanser ligger som vedlegg 3. Høringsnotatet er tilgjengelig på kommunens
hjemmeside.
Videre prosess
På bakgrunn av innkomne høringssvar vil det bli vurdert endringer i det vedlagte forslaget til
forskrift. Høringssvarene vil bli oppsummert i et høringsdokument som vil følge saken som
vedlegg i den politiske behandlingen.
Forskriften trer i kraft nasjonalt fra 01.07.2017. På grunn av arbeidet med lokal forskrift i Vikna,
samt ønsket om en lang og bred høringsrunde i saken, vil lokal forskrift i Vikna, først tre i kraft
etter vedtak i Vikna kommunestyre, senest innen 01.10.2017.
Det er varslet at det også vil bli utarbeidet nasjonale kriterier, og at disse vil tre i kraft på et
senere tidspunkt.
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