
Inntakskriterier for Tjeldsund Omsorgssenter 
 

 

Innledning:  

Tjeldsund omsorgssenter er et sykehjem med 2 avdelinger. Avd A er somatisk sykehjem og 

avd B er en skjermet avdeling for personer med demens. Hver avdeling har 9 enkeltrom. I 

tillegg har vi 3-4 korttidsplasser/avlastningsplasser/samhandlingsreformen. 

 

Lovgrunnlag: 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (LOV 2011-06-024 nr 30) sier at kommunen 

skal sørge for at en hver som oppholder seg i kommunen skal tilbys nødvendig helse- og 

omsorgstjenester(§ 3-1 første ledd).  

Forvaltningslovens regler for saksbehandling gjelder for alle tjenestetilbud.  

Forskrift om sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie.  

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.  

 

Henvendelse og søknad: 
Egensøknad må foreligge. Søknaden skal, så sant det er mulig, være egenhendig undertegnet. 

I spesielle tilfelle kan pårørende/hjelpeverge/fullmektig underskrive for søker når 

vedkommende er ute av stand til å gjøre dette selv på grunn av fysisk og/eller mental svikt. 

Jfr. Lov om pasientrettigheter, kapittel 4, samtykke til helsehjelp.  

Legeopplysninger og rapporter fra andre aktuelle tjenesteytere skal være tilgjengelig.  

Søker skal være informert om de økonomiske konsekvensene ved innleggelse i sykehjem, og 

om kommunens rett til å innhente økonomiske opplysninger . 

 

Behandler av søknader: 

Inntaksteam bestående av tilsynslege, koordinator for åpen omsorg, koordinator for 

sykehjemmet og helse- og omsorgssjef foretar inntak etter behov. 

 

Tjeldsund omsorgssenter har sjelden ledige langtidsplasser, det vil derfor bli nødvendig å 

prioritere ut fra fortløpende saker, og søkere som står på venteliste vil ikke nødvendigvis 

komme inn foran andre nyere søkere med større og mer sammensatte/akutte behov. 

 

Tiltak som skal være utredet, vurdert og/eller prøvd før søknad innvilges er:  

 

 trygghetsskapende tiltak som trygghetsalarm m.m  

 sosiale tiltak som støttekontakt, dagsentertilbud m.m 

 tiltak og tjenester i hjemmet og vurdering av hjelpemidler, for eksempel hjemmehjelp, 

hjemmesykepleie, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier m.m 

 tilrettelegging av bolig, eventuelt alternativt boligtilbud i privat eller kommunal regi 

 midlertidig opphold i institusjon 

 medisinsk utredning og behandling  

 

 

 

 

 



Inntakskriterier for langtidsplass på somatisk avd A: 

·   

 har helse-/funksjonssvikt fysisk og/el. mentalt/kognitivt, som medfører behov for 

varige heldøgns pleie- og omsorgstjenester, som ikke kan kompenseres med andre 

tiltak.  

 

 

Kriterier for tildeling av korttidsopphold på somatisk avd A: 

 

 er hjemmeboende, eller meldt utskrivningsklare fra sykehus.  

 har akutt eller kronisk helse-/funksjonssvikt som medfører behov for heldøgns pleie- 

og omsorgstjenester for en tidsbegrenset periode. 

 har behov for tidsavgrenset medisinsk og tverrfaglig behandling, oppfølging og 

restituering. 

 trenger avgrenset rehabilitering/habiliteringsopphold. 

 

Kriterier for tildeling av avlastningsopphold på somatisk avd A: 

 

 pasienten har behov for døgnkontinuerlig pleie, omsorg og tilsyn. 

 pårørende har behov for avlastning for å kunne stå i situasjonen; slik at pas. kan bo 

hjemme så lenge som mulig/ønskelig. 

 

Inntakskriterier for langtidsplass på dement avd B: 

 

 har diagnostisert demens  

 har særskilt behov for trygghet, stabilitet og forutsigbarhet i miljøet  

 har behov for skjerming   

 har atferds avvik som for eksempel vandring og motorisk uro  

 

Demens må være søkerens hoveddiagnose. 

 

Avdelingen er ment som et tilbud for personer med svikt i hukommelse og vurderingsevne og 

som ved manglende stimulering og veiledning utvikler apati, depresjon og 

katastrofereaksjoner. 

Tilbudet er videre for personer med sterk fysisk uro som gir seg utslag i vandring, stadig av 

og påkledning, sammenhengene urolig bevegelser og moderat utagering. 

 

En representant fra inntaksteamet foretar et hjemmebesøk om mulig, før innflytting til 

omsorgssenteret. Hensikten med besøket er å treffe søkeren og familie/hjelpere/verge. 

 

Utflytting: 
Hvis atferds avvik blir så store at beboeren ikke passer inn på skjermet enhet er det naturlig å 

søke beboeren overflyttet på forsterket skjermet enhet ved en annen institusjon. Reduksjon av 

helsetilstand pga somatisk sykdom, eller forestående død, kan medføre flytting til somatisk 

avdeling. I forkant for slik eventuell flytting skal bruker/pårørende/verge involveres i 

prosessen. 
 

 



Kriterier for tildeling av korttidsopphold på dement avd B: 

 pasienten har en diagnostisert demenssykdom 

 pasienten trenger tilvenning til avdelingen, eller er i påvente av en fast plass. 

 har behov for skjerming over en avgrenset periode 

 

 

Kriterier for tildeling av avlastningsopphold på dement avd B: 

 pasienten har en diagnostisert demenssykdom 

 pårørende har behov for avlastning for å kunne stå i situasjonen; slik at pas. kan bo 

hjemme så lenge som mulig/ønskelig. 

 

 

 

Kriteriene er ikke uttømmende. Det er viktig at kommunen gis rom for å foreta faglig skjønn. 

Kriteriene må være fleksible nok til ikke å utelukke pasienter med særlige behov fra å kunne 

motta de tjenester de har krav på. 

 

Varighet av korttids og avlastningsopphold skal være avklart i vedtaket. 

Det tas høyde for at helse- og omsorgsavdelingen kan foreta interne flyttinger på 

omsorgssenteret ved behov. I forkant for slik eventuell flytting skal bruker/pårørende/verge 

involveres i prosessen. 

 

 

 

Rutiner skrevet av helse- og omsorgssjef 

 

Elisabeth Horn 

Fjelldal 22.03.16 

Endret 03.06.16 etter uttalelse fra Tjeldsund eldreråd. 


