
Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller 

tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, 

Dønna kommune, Nordland 

 

Ikrafttredelse xx.xx.2020 

 

Gjelder for Dønna kommune 

 

 

Hjemmel: Forskrift vedtatt av Dønna kommunestyre xx.xx.2020 med hjemmel i lov 24. juni 

2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 

§ 3-2a annet ledd. 

 

 

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og 

ansvar/myndighet 
 

§ 1. Formål 

Formålet med forskriften er å styrke rettsstillingen for pasienter og brukere med omfattende 

tjenestebehov når det gjelder retten til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig 

særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. 

 

Forskriften/rutinen tydeliggjør hvilke kriterier/vurderingsmomenter Dønna kommune legger 

til grunn for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt 

for heldøgns tjenester. 

 

Forskriften/rutinen tydeliggjør videre hvordan Dønna kommune skal følge opp personer som 

står på venteliste til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester. 

 

 

§ 2. Lovgrunnlag 

Hjemmel for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester er regulert i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a annet 

ledd og § 2-1e første ledd, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd, § 3-2 første 

ledd nr. 6 bokstav c, og § 3-2a første ledd. 

 

 

§ 3. Definisjoner 

Langtidsopphold i sykehjem er et tilbud til pasienter og brukere som mest sannsynlig vil ha 

behovet livet ut. 

 

Med tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester menes bolig der følgende 

vilkår er oppfylt: 

 

1) Beboernes tjenestebehov vanligvis er så stort at det er sammenlignbart med 

sykehjem 



 

2) Det er mulig å gi døgnkontinuerlige tjenester 

 

3) Det er mulig å føre tilsyn på lik linje med sykehjem 

 

4) Det er mulig å motta helse- og omsorgstjenester med kompetanse tilsvarende 

personellet man har i sykehjem, blant annet organisert legetjeneste, 

fysioterapitjeneste, sykepleietjeneste m.m. 

 

5) Det er mulighet for å tilkalle hjelp og responstiden er lik som i sykehjem 

 

6) Kommunen har disposisjonsrett til boligen 

 

7) Er ikke helseinstitusjon, men omfattes av sykehjemsforskriften. 

 

§ 4. Virkeområde 

Forskriften gjelder for pasienter og brukere som oppholder seg i Dønna kommune, jf. helse- 

og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd. Forskriften gjelder i tillegg for pasienter og 

brukere som har konkrete planer om å flytte til Dønna kommune og som har et så omfattende 

tjenestebehov at det er nødvendig at bo- og tjenestetilbudet er avklart i forkant for at de skal 

kunne flytte. 

 

Tildeling av bolig (med husleiekontrakt) og som ikke faller inn under begrepet «sykehjem 

eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester» faller utenfor forskriftenes 

virkeområde. 

 

§ 5. Ansvar og myndighet 

Dønna kommune fatter enkeltvedtak om rett til: 

 

1) Langtidsopphold i institusjon 

 

2) Tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 

 

3) Å stå på venteliste til tjenester nevnt under punkt 1 og 2 

 

Saksbehandlingstid fra søknad foreligger til vedtak fattes skal ikke overstige 4 uker. Dersom 

det pga. manglende informasjon og grunnlag for utredning (jf. § 6) eller andre grunner ikke 

gjør det mulig å fatte vedtak innen 4 uker, skal det gis foreløpig svar med orientering om 

årsak og forventet saksbehandlingstid. 

 

 

Kapittel 2. Kriterier og rutiner for tildeling og ventevedtak 
 

§ 6. Formål 

Formålet er å ivareta pasient/brukers grunnleggende behov med respekt for det enkelte 

menneskes egenverd og livsførsel, samt å gi et samordnet helse- og omsorgstilbud hvor den 

enkelte føler trygghet og som ivaretar medvirkning, livskvalitet og rettssikkerhet. Oppholdet 

skal bidra til en aktiv og meningsfull hverdag for pasient/bruker. 

 

 



§ 7. Forhold som må være utredet før søknad om langtidsopphold kan vurderes: 

 pleie og omsorgsbehov 

 Søkers eget ønske om langtidsopphold 

 Svikt i egenomsorg på grunn av demens 

 Andre relevante tiltak: 

 tilrettelegging i hjemmet, f.eks hjelpemidler 

 hverdagsrehabilitering 

 Trygghetsskapende tiltak, trygghetsalarm og velferdsteknologi 

 dagtilbud eller andre sosiale støttetiltak 

 økt omfang hjemmetjenester 

 omsorgsbolig 

 tidsbegrenset opphold i institusjon, korttids- eller langtidsopphold 

 familieforhold og nettverk. 

 

Oppdaterte helseopplysninger og vurderinger fra fastlege, sykehjemslege og eventuelt 

spesialisthelsetjeneste skal vektlegges i utredningen. 

 

Oppdatert pasient- og brukerinformasjon fra kommunens helse- og omsorgstjeneste som yter 

tjenester til søker. 

 

§ 8. Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester 

 

Kommunen skal tilby 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 brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og 

omsorgstjenester. 

 

§ 9. Kriteriene for tildeling er følgende 

 Pasienten har et omfattende bistandsbehov 

 Pasienten er varig ute av stand til å ta vare på seg selv 

 Behovet for helse- og omsorgstjenester, pleie og omsorg på et forsvarlig nivå ikke kan 

dekkes i eget hjem.  

 Øvrige kommunale tjenester og bruk av velferdsteknologi skal være utprøvd og 

vurdert, men funnet utilstrekkelig. 

 

 

§ 10. Kriterier for rett til å stå på venteliste 

Pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen 

vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold, 

gis vedtak om rett til å stå på venteliste. 

 

Vurderingskriterier: 

 

 Pasienten har et omfattende bistandsbehov. 

 Pasienten er varig ute av stand til å ta vare på seg selv. 

 Behovet for helse- og omsorgstjenester, pleie og omsorg på et forsvarlig nivå kan 

dekkes i eget hjem. 

 



§ 11. Rutiner for oppfølging av pasienter/brukere som er i behov av langtidsplass eller 

tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 

Kommunen skal til enhver tid ha oversikt over hvilke personer som er i behov for 

langtidsplass i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester ved 

at det er fattet ventevedtak om dette i CosDoc 

 

Den pasienten/brukeren som har størst behov prioriteres uavhengig av venteliste. Det gjelder 

ingen frister hvor lenge man kan stå på venteliste. 

 

Kommunen kan, etter en individuell vurdering, vurdere å sette frist for tildeling av plass. 

 

Lokale ventelister skal rapporteres gjennom IPLOS-registrering nasjonalt når Helse- og 

omsorgsdepartementet har lagt til rette for dette. 

 

§ 12. Ektefeller/samboere 

Dersom kapasiteten tillater det, tilstrebes at ektepar eller samboere får bo sammen på 

institusjon. Det forutsettes at begge ektefeller/samboere har et omfattende behov for helse- og 

omsorgstjenester, men at ikke nødvendigvis begge fyller kriteriene for vedtak om 

langtidsopphold fullt ut. Det vil for begge ektefeller/samboere bli fattet vedtak om 

langtidsopphold. 

 

Kapittel 3. Betaling, klage og ikrafttredelse 
 

§ 13. Vederlag/Betaling 

Egenbetaling for opphold i sykehjem følger reglene i forskrift 16. desember 2011 nr. 1349 om 

egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (Vederlagsforskriften). Dønna 

kommune skal fattes enkelt vedtak på vederlagets størrelse. 

 

Pasient/bruker har krav på informasjon om hva det vil koste å motta helse- og 

omsorgstjenester i hjemmet og for disposisjonsrett til en eventuell tilrettelagt 

bolig/omsorgsbolig i form av husleie mm. 

 

Det skal gis informasjon om egenbetaling sammen med vedtak. Endelig vedtak om 

egenbetaling gis så snart inntektsopplysninger mv. foreligger. 

 

 

 § 14. Klage 

Pasient/bruker har rett til å klage på enkeltvedtak om: 

 

 Langtidsopphold i institusjon 

 Tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 

 Å stå på venteliste. 

 

For klage på enkeltvedtak om helse- og omsorgstjenester, gjelder pasient- og 

brukerrettighetslovens kapittel 7.  

 Klagen sendes til Dønna kommune.   

 Dersom det ikke gis medhold oversendes klagen til Fylkesmannen i Nordland for 

endelig vurdering og avgjørelse. 

 



Frist for å fremme klage er 4 uker etter at vedtaket ble kjent for, eller ansees å være kjent for 

vedkommende pasient/bruker. 

 

 

 § 15. Ikrafttredelse 

 

Forskriften trer i kraft fra xx.xx.2020. 

 

Forskriften skal gjennomgås ved behov og revideres når nasjonale kriterier for tildeling av 

langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester er 

vedtatt. 

 

Ved motstrid vil den nasjonale forskriften gå foran Dønna kommunes forskrift. 

 

 


