
Høringsnotat om forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i  

Storfjord kommune 

 

Bakgrunn for høringsnotatet 

13. juni 2016 vedtok Stortinget endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og i helse- og 

omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns- 

tjenester, kriterier og venteliste. Pasient eller bruker som oppfyller kriterier for langtidsopphold etter 

helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a andre ledd, har rett til vedtak om dette, jf pasient- og 

brukerrettighetsloven § 2-1 e, første ledd. Rettigheten er knyttet til helse og omsorgsfaglig vurdering 

av hvilke tilbud som kan sikre pasient eller bruker nødvendige og forsvarlige helse- og 

omsorgstjenester.  

Endringen i helse- og omsorgtjenesteloven § 3-2 a innebærer en plikt for kommunene å utarbeide en 

forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig med 

heldøgnstjenester. Kommunen skal treffe vedtak om kriteriene er oppfylt, og føre venteliste over 

pasienter og brukere som venter på plass. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som ville 

være best tjent med et langtidsopphold, men hvor det er forsvarlig at vedkommende bor hjemme i 

påvente, og hvordan kommunen skal følge opp i ventetiden. 

Hensikten med forskriften er å bidra til forutsigbarhet og mer åpenhet rundt tildelingsprosessen. 

Formålet til regjeringen er å: 

- Vesentlig styrke rettighetene til omsorgstrengende i praksis 

- Forplikte kommunene sterkere enn i dag til å innfri de pliktene de har 

- Tydeliggjøre at alle med omsorgsbehov skal få en vurdering om riktig omsorgsnivå som ikke 

er knyttet til kommunens kapasitet der og da 

- Legge et sterkere press på kommunene gjennom åpenhet om både kriterier for tildeling og 

ventelister 

- Innføre nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold etter at det er høstet erfaringer med 

de kommunale kriteriene. 

 

 

Storfjord kommunes vurderinger: 

Endringene i lovverket omhandler tildeling av langtidsopphold i sykehjem og i bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgnstjenester. Storfjord kommune har et bofellesskap tilrettelagt med 

heldøgnstjenester på Elvevoll. Behandlende avdeling disponerer en leilighet i bofellesskapet kun 

beregnet til avlastning for hjemmeboende brukere, og tjenestene der inngår derfor som helsetjenester i 

hjemmet. 

Storfjord kommune har et sykehjem som ligger på Hatteng. Virkeområdet til denne forskriften er 

derfor tildeling av langtidsopphold i sykehjemmet. 

Storfjord kommune har ulike tjenester til personer med helse- og omsorgsbehov. Disse beskrives i 

ulike nivå som en omsorgstrapp. Tjenester på de ulike nivåene tildeles for å møte de ulike 

hjelpebehov. Helse- og omsorg i Storfjord kommune følger prinsippet om beste effektive omsorgsnivå 

(BEON) ved tildeling av tjenester. Alle tjenestene som hjemmesykepleie, praktisk bistand og 

opplæring i hjemmet, dagtilbud, korttids-/rehabiliteringsopphold og avlastning skal være vurdert som 

ikke hensiktsmessig før langtidsopphold innvilges. Dette påvirker hvordan kriteriene for tildeling av 

langtidsopphold er utformet. 



For å få en grundig vurdering av behovet for helse- og omsorgstjenester hos den enkelte har helse- og 

omsorg i Storfjord kommune valgt å følge gjeldende retningslinjer og nasjonale føringer, også når det 

gjelder kartleggingsverktøy, jf IPLOS.  IPLOS er et nasjonalt register med data som beskriver 

ressurser og bistandsbehov til dem som søker eller mottar nærmere definerte kommunale helse- og 

omsorgstjenester og hvilke tjenester som ytes. I tillegg benyttes andre helseopplysninger som 

epikriser, hjemmebesøk med observasjon og annen informasjonsutveksling som grunnlag for 

vurdering. 

For å bli vurdert med behov for langtidsplass i sykehjem skal hjelpebehovet være omfattende, 

vanskelig å tidfeste og andre tjenester i omsorgstrappa kan ikke dekke behovet for nødvendig og 

forsvarlig helse- og omsorgstjenester. Det betyr at mange med middels til store hjelpebehov vil få 

tjenester i hjemmet så lenge det er forsvarlig. 

2. Høring 

Storfjord kommune skal påse at forskriften er så godt opplyst som mulig før vedtak, jf 

forvaltningsloven §37. Innhenting av synspunkt og høringssvar fra ulike parter inngår i dette. 

Høringsdokument Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Storfjord kommune 

er tilgjengelig på vår nettside www.storfjord.kommune.no. 

2.1. Høringsfrist 

Det er 2 måneders høringsfrist. Frist for å gi høringssvar er 10.mai 2017. 

Høringssvar sendes skriftlig til post.storfjord.kommune.no. Merk svaret med «svar på høring om 

forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Storfjord kommune» 

2.2. Høringsinstanser 

Dette er en åpen høring som alle kan svare på, både organisasjoner og privatpersoner. Oversikt over 

høringsinstanser ligger som vedlegg. Dersom det er noen som savner noen på mottakerlista ber vi om 

at høringsnotatet videresendes. Høringsnotatet er tilgjengelig for alle på kommunens hjemmeside.  

3. Videre prosess 

Behandlende avdeling har ansvar for at høringssvar vurderes og at forslaget til forskrift eventuelt 

revideres på bakgrunn av høringssvar. Forskriften skal behandles i Levekårsutvalget og i 

Kommunestyret, senest 01.01.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.storfjord.kommune.no/


 

Vedlegg til høringsnotat 

Høringsinstanser – høring om forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i 

Storfjord kommune 

 

Rådet for eldre og funksjonshemmede 

Pensjonistforeningen indre Storfjord 

Pensjonistforeningen Skibotn 

Fastleger i Storfjord kommune 

Fagforbundet - Storfjord 

NSF - Storfjord  

Fylkesmannen i Troms 


