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Høringsnotat om forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem 
 
 
1. Bakgrunn for høringsnotatet 
I Juni 2016 vedtok Stortinget endringer i Pasient- og brukerrettighetsloven (PBL) og helse- og 
omsorgstjenesteloven ( HOL) om rett til langtidsopphold i sykehjem eller boliger særskilt tilrettelagt 
for heldøgns tjenester. Kommunene ble pålagt å lage en lokal forskrift med kriterier for opphold og 
for ventelister.  
Pasienter  eller brukere som oppfyller kriteriene for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller i 
heldøgns omsorgsboliger, etter HOL § 3- 2 a, har rett til vedtak om dette jf. PBL § 2-1 e, første ledd. 
Rettigheten er knyttet til helse- og omsorgsfaglig vurdering av hvilke tilbud som kan sikre pasient 
eller bruker nødvendig og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 
 
Endringen i HOL § 3-2 a innebærer en plikt til kommune å utarbeide en forskrift med kriterier for 
tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgntjenester.  
Kommunen skal treffe vedtak om helse og omsorgstjenester dersom kriteriene er oppfylt og er 
pliktig til å føre venteliste over pasienter og brukere som venter på langtidsopphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig. 
 
Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som ville være best tjent med et slikt opphold, 
men hvor det er forsvarlig at vedkommende bor hjemme i påvente av et opphold og skal si noe om 
hvordan kommunen skal følge opp pasienten i ventetiden. 
 
Hensikten med forskriften er å bidra til forutsigbarhet og mere åpenhet rundt tildelingsprosessen. 
 
Formålet til  regjeringen er: 
 
 - Å vesentlig styrke rettighetene til omsorgstrengende i praksis. 
 - Forplikte kommunen sterkere enn i dag til å innfri de pliktene de har. 
 - Tydeliggjøre at alle med omsorgsbehov skal få en vurdering om rett omsorgsnivå     
som ikke er knyttet til kommunens kapasitet der og da. 
 - Gjennom åpenhet om både kriterier for tildeling og ventelister, legge sterkere press      
    på kommunene. 
 
1.1 Bardu kommunes vurderinger 
Endringene i lovverket omhandler tildeling av langtidsopphold i sykehjem og bolig særskilt tilrettelagt 
for heldøgns tjenester. 
 



Vi har ett sykehjem, Barduheimen med 39 sykehjemsplasser og 3 omsorg hybler lokalisert til 
sykehjemmet.  
 
Helse og omsorgstjenester i Bardu kommune tildeles etter prinsippet om "Beste Effektive Omsorgs 
Nivå (BEON). Det betyr at søkere som fyller vilkårene for tjenester skal ha tjenester på det som til 
enhver tid vurderes som riktig nivå i omsorgstrappa. 
Omsorgstrappa består av flere nivåer og starter med få  tjenester i eget hjem, som f. eks. 
medikamentadministrering  etc. og videre oppover  til det ikke er forsvarlig å bo i egen bolig og 
langtidsplass er eneste mulighet for å kunne gi nødvendige og forsvarlige tjenester.  
 
For å vurdere behovet for helse og omsorgstjenester hos enkelte, har Bardu kommune valgt å følge 
gjeldene retningslinjer og nasjonale føringer, også ved bruk av kartleggingsverktøy. I tillegg til  
helseopplysninger som f.eks. epikriser, benyttes hjemmebesøk, kartleggingsopphold i institusjon, 
pårørende opplysninger og informasjon fra lege som grunnlag for vurderingen.  
Det skal også legge vekt på pasientens hjemmesituasjon, boforhold, evne til egenomsorg, mentale 
tilstand, nettverk og brukers egne ønsker etc. 
 
Kriteriene som er foreslått i Lokal forskrift for  Bardu :  

 Pasienten er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og ute av stand til å mestre 
dagliglivets gjøremål pga. mental og/ eller fysisk funksjonstap. 

 Pasienten har ikke sosialt nettverk eller annen offentlig hjelp som kan kompenserer for 
funksjonstapet om brukeren fortsetter å bo i eget hjem. 

 Pasienten vurderes etter utredning å ha demens eller kognitiv svikt som gjør vedkommende 
ute av stand til å tilkalle hjelp. 

 Medisinske opplysninger fra lege eller spesialisthelsetjenesten skal innhentes før tildeling av 
langtidsopphold. 

 Før det fattes vedtak om langtidsopphold i sykehjem skal alle andre tiltak som f. eks. 
tidsbegrenset opphold i sykehjem, dagtilbud, helsehjelp og praktisk bistand i hjemmet, bedre 
tilrettelegging i hjemmet, hjelpemidler etc. være utprøvd eller vurdert. 

 
For å få tildelt langtidsplass skal hjelpebehovet være omfattende, vanskelig å tidfeste og andre 
tjenester i omsorgstrappa kan ikke dekke behovet for nødvendige og forsvarlige tjenester. 
 
2. Høring 
Bardu kommune skal påse at forskriften er så godt opplyst som mulig før vedtak jf. 
Forvaltningsloven § 37 og innhenting av synspunkt og høringssvar inngår i dette. 
Høringsdokument er tilgjengelig på Bardu kommunes hjemmeside under « Forskrift for tildeling av 
langtidsopphold i sykehjem gjeldende for Bardu komune.» 
 
2.1 Høringsfrist: 
Det er 11 ukers høringsfrist og frist for høringssvar er satt til 21.08.2017. 
Høringssvar sendes skriftlig til postmottak@Bardu.kommune.no. Merk svaret med sak nr  17/1149,  
og " Svar på høring om forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem". 
 
2.2 Høringsinstanser 
Dette er en åpen høring som alle kan svare på, både organisasjoner og privatpersoner. Oversikt 
over høringsinstanser ligger som vedlegg. Høringsnotat er tilgjengelig for alle på kommunens 
hjemmeside og kunngjøres i lokalavis. 
 
 
 
 
 



3. Videre prosess 
Enhet Helse, omsorg og barnevern i Bardu kommune, har ansvaret for høringssvar og at forslag til 
forskrift revideres på bakgrunn av høringen.Forslag til forskrift blir behandlet i Seniorråd og 
hovedutvalg for omsorg og oppvekts. Forskriften trår i kraft når kommunestyret i Bardu har 
behandlet den, dvs.  i løpet av høst 2017. 
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