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Sakstittel:  FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD 

I SYKEHJEM I LEBESBY KOMMUNE  

 

 

Rådmannens innstilling: 
 

Kommunestyret vedtar lokal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem.  

 

Saksutredning: 
 

Vedlegg: 

 Merknader til forskriftens enkelte bestemmelser 

 Forlag til forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem i Lebesby kommune. 

 

 

Andre dokumenter: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2 

 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3 

 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7 

 

 

Faktaopplysning: 

Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e første 

ledd og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a første ledd om rett til opphold i sykehjem. 

 

Lovendringen sidestiller «tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester» 

med sykehjem. Lebesby kommune ikke har denne type boliger, er den foreslåtte forskriften 

for Lebesby kommune begrenset til å gjelde langtidsopphold på sykehjem 

 

Lovendringene er vedtatt for å bedre rettsstillingen til pasienter og brukere når det gjelder 

retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i særskilt tilrettelagt for heldøgns 

tjenester. Lovendringen gjør det klart at pasient eller bruker har rett til slikt opphold dersom 

det etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan 

sikre pasienten og brukeren nødvendige for forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 

 

Kommunen er etter lovendringen forpliktet til å fastsette i forskrift kriterier for tildeling av 

langtidsopphold i sykehjem. Hensikten med slike kriterier er å bidra til en bedre 

forutsigbarhet og med åpenhet rundt tildelingsprosessen. Forskriften skal regulere at søkere 

til langtidsopphold i sykehjem har rett til å få et vedtak om å stå på kommunens 

observasjonsliste/venteliste. Dette gjelder de pasienter og brukere som tilfredsstiller 

kommunens kriterier for langtidsopphold, men som med forsvarlig hjelp kan vente på en 

langtidsplass. Kommunens forskrift skal også inneholde bestemmelser om hvordan 

kommunen sikrer forsvarlig oppfølging av de som står på observasjonsliste/venteliste. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7


 

Kommunen har ansvaret for å sørge for kommunale helse- og omsorgstjenester. De må etter 

lovendringen være tydelige overfor egne innbyggere på hvilke tjenester som pasienter og 

brukere kan forvente i egen kommune. Retten til vedtak skal gi trygghet for at vedkommende 

sitt behov er sett og at et tilbud om sykehjemsplass er der når behovet oppstår. 

 

Høringsnotatet ble sendt til Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og til 

Eldrerådet. Det er også gjennomført møte med Eldrerådet vedrørende forslaget.  
 
 

Vurdering: 

Kommunen har ansvaret for å sørge at kommunale helse- og omsorgstjenester og disse 

tjenestene er forsvarlige. Tjenestemottakerne skal ha krav på nødvendige og forsvarlige 

tjenester uavhengig om de står på en observasjonsliste/venteliste eller ikke. Det er 

tjenestebeskrivelser med kriterier for aktuelle områder, forskriften skal dekke. Disse er brukt i 

forslaget til kommunens lokale forskrift. Saksbehandlingen følger forvaltningslovens regler 

og de særlige bestemmelsene om klage som følger av pasient- og brukerrettighetsloven. Med 

bakgrunn i dette vil ikke den kommunale forskriften avvike i vesentlig grad fra den praksis 

helse- og omsorgstjenesten har i dag.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Muna Larsen 

  Helse- og omsorgssjef 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


