Forslag til Forskrift for tildeling av
langtidsopphold i sykehjem i Verdal kommune.

§ 1. Formål
Formålet med forskriften er å klargjøre kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, og bidra
til forutsigbarhet og åpenhet rundt kriterier og tildelingsprosessen for langtidsopphold i sykehjem i
Verdal kommune, jf helse- og omsorgstjenesteloven §3-2a, i samsvar med rettighetsbestemmelse i
pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 e.
§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder alle pasienter og brukere som har rett etter pasient- og brukerrettighetsloven § 21e til langtidsopphold i sykehjem i Verdal kommune.
Forskriften gjelder Verdal kommunes ansvar for å tilby langtidsopphold i sykehjem etter helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2a., kriterier for tildeling langtidsopphold i sykehjem og oppfølging av
pasienter og brukere på venteliste for langtidsopphold.

§ 3. Definisjoner
Langtidsopphold sykehjem:
Opphold uten sluttdato der pasient eller brukerens helsetilstand og behov for helse- og
omsorgstjenester gjør at det ikke er sannsynlig av vedkommende vil flytte hjem eller få tilbud om
lavere grad av helse- og omsorgstjenester.
Venteliste langtidsopphold sykehjem:
Kommunens oversikt over de pasienter og brukere som etter søknad har fått vedtak om at de er
kvalifisert til langtidsopphold sykehjem, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av
langtidsopphold. Ventelisten er ikke et køsystem, og plass på ventelisten gir ikke fortrinnsrett til ledig
plass på sykehjem, jf. § 7.

§ 4. Grunnlag for vurdering og tildeling langtidsopphold sykehjem
Verdal kommune bruker beste effektivt omsorgsnivå (BEON) som prinsipp ved tildeling av tjenester
og tiltak i omsorgstrappen. Omsorgstrappen har tjenester på ulike nivå der økende hjelpebehov
møtes med økende og mer omfattende tjenestetilbud av ulik art. Tjenester på lavere nivå skal som
hovedregel være forsøkt før tildeling av langtidsopphold i sykehjem.
Langtidsopphold i sykehjem skal fortrinnsvis være et tilbud til personer over 67 år.
Kommunen skal samhandle med pasient og bruker, og eventuelt deres pårørende og verge i
tildelingsprosessen.

Følgende forhold må være utredet om pasient og bruker før en søknad om langtidsopphold kan
behandles:





Pleie og omsorgsbehovet
Svikt i egenomsorg
Søkers eget ønske om langtidsopphold
Andre relevante tiltak
o Trygghetsskapende tiltak, trygghetsalarm og velferdsteknologi
o Dagtilbud
o Tilrettelegging i hjemmet
o Økt omfang av hjemmetjenester
o Omsorgsbolig
o Omsorgsbolig med bemanning
o Tidsbegrenset opphold i institusjon, korttids- eller avlastningsopphold
 Familieforhold og nettverk

§ 5. Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem
Hovedkriteriet er at langtidsplass i sykehjem tildeles personer med behov for oppfølging av medisinsk
behandling, pleie og tilsyn som ikke krever sykehusinnleggelse, men hvor hjelpebehovet er
uforutsigbart og ikke kan tidfestes.
Pasient eller bruker må ha et omfattende behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, og ikke få
dekket sitt daglige behov for helsetjenester, pleie og omsorg på et forsvarlig nivå i eget hjem.
Under kriteriet omfattende behov, inngår en helhetsvurdering av funksjonsnivået og
egenomsorgsevne til pasient og bruker, blant annet i forhold til









Kognitiv svikt
Ernæring
Sammensatt sykdomsbilde
Psykisk helse
Legemiddelhåndtering
Ensomhet og sosial isolasjon
Personlig hygiene
Forflytting

§ 6. Vedtak
Tildeling av langtidsopphold skjer på bakgrunn av helseopplysninger, søknad og vurdering av
individuelle behov. På bakgrunn av dette fattes det enkeltvedtak.
Kommunen kan fatte vedtak om avslag på søknad om langtidsplass når det er forsvarlig at pasient
eller bruker med omfattende behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester bor hjemme i påvente
av langtidsopphold i sykehjem.
Vedtaket skal opplyse at vedkommende er kvalifisert for langtidsopphold sykehjem og er satt på
kommunens venteliste for langtidsopphold, jf. § 7.
Pasienter og brukere har rett til å klage på vedtak om avslag på langtidsopphold og plass på
venteliste for langtidsopphold, jf. Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7 andre ledd og § 7-2.

§ 7. Venteliste
Dersom pasient og bruker fyller kriteriene for langtidsopphold, men kan få forsvarlige helse- og
omsorgstjenester i hjemmet i påvente av langtidsoppholdet, skal kommunen sette pasient og bruker
på venteliste dersom det ikke er ledig plass i institusjon.
Ved ledig plass skal kommunen vurdere det individuelle behovet til alle nye søkere og alle som står
på kommunens venteliste for langtidsopphold.
Kommunens venteliste for langtidsopphold gir ingen fortrinnsrett til plass i sykehjem jf §3.

§ 8. Tiltak i påvente av langtidsopphold i sykehjem
Kommunens rutiner skal sørge for at pasienter og brukere på venteliste har nødvendig og forsvarlig
helse- og omsorgstjenester mens de venter på tildeling av plass i sykehjem.
Kommunen skal ha en systematisk og fortløpende evaluering og vurdering av helsetilstand og
funksjonsnivå til pasienter og brukere på venteliste for å fange opp eventuelle endringer i
bistandsbehov.
§ 9. Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen, jf. Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. En klage skal
være skriftlig, jf. Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-3. En eventuell klage fremsettes for
saksbehandlerkontoret i Verdal kommune. Dersom det ikke gis medhold skal saksbehandlerkontoret
sende klagen til Fylkesmannen for endelig vurdering og avgjørelse.
Klagefristen er 4 uker, og dette skal fremgå av vedtaket jf pasient og brukerrettighetsloven § 7-5.
§ 10. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. juli 2017

