
 

Forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller 

tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, Tjeldsund 

Kommune, Troms og Finnmark. 
 

Hjemmel: Fastsatt av Tjeldsund kommunestyre ……… med hjemmel i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
(LOV-2011-06-24-30) § 3-2a andre ledd.  
 

§ 1. Formål og lovgrunnlag 

    Formålet med denne forskrift er å sikre at pasient eller bruker får nødvendige og forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2a, i samsvar med rettighetsbestemmelser i 
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e. 

    Forskriften skal bidra til å klargjøre kriterier for tildeling av langtidsopphold i 
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester, samt beskrive 
hvordan pasienten kan ivaretas i ventetiden. 

    Forskriften skal også bidra til økt forutsigbarhet og åpenhet ved at kriterier som er lagt 
til grunn for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, er tydeliggjort 
og kjent. 

 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften gjelder Tjeldsund kommunes ansvar for å tilby langtidsopphold til 
pasienter i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgnstjenester for å yte tjenester til etter helse- og omsorgstjenesteloven og 
pasient- og brukerrettighetsloven. 

Forskriften omfatter også pasienter som vil være best tjent med langtidsopphold, men 
hvor kommunen vurderer at vedkommende søker, i påvente av langtidsopphold, kan bo 
hjemme med forsvarlige tjenester. 

 

§ 3. Definisjoner 

I denne forskriften menes med: 

a) Sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester: I denne 
forskriften gjelder dette for sykehjemmene Skånland sykehjem og Fjelldal 
omsorgssenter, samt aldershjemmene Grovfjord bo- og servicesenter, og Sandstrand 
bo- og servicesenter.  

b) Langtidsopphold menes opphold i institusjon på ubestemt tid, uten sluttdato og hvor 
pasientens helsetilstand og behov for helse- og omsorgstjenester er store og 
omfattende og det er ikke sannsynlig at vedkommende vil flytte hjem. 

c) Kriterier: I forskriften er kriterier momenter som inngår i en skjønnsmessig 
helhetsvurdering av om en pasient skal få tildelt et bo- og tjenestetilbud fra kommunen. 

d) Venteliste for langtidsopphold og tilrettelagt bolig: Kommunens oversikt over de 
pasienter som etter søknad har fått vedtak om at de er kvalifisert til langtidsopphold 
eller tilrettelagt bolig, 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 institusjon. 
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§ 4. Kriterier for tildeling 

 For å få tildelt langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig fra Tjeldsund 
kommune må følgende grunnkriterier være vurdert; 

a) Pasientens ønske. 
b) Vurdering av tjenestetilbud bygger på IPLOS vurdering, tverrfaglig utredning, samt 

opplysninger fra pasient, pårørende og andre helse- og omsorgstjenester. Behandlende 
leges medisinske opplysninger skal sammen med relevante opplysninger vektlegges i 
helse- og omsorgsfaglige vurdering som kommunen foretar og være en del av 
beslutningsgrunnlaget. 

c) Søkerens behov for medisinsk behandling og/eller sykepleie må være av en så 
omfattende karakter at det er behov for heldøgns pleie og omsorg i institusjon. 

d) Andre aktuelle hjelpetiltak må være vurdert som utilstrekkelige. 
e) Søkerens prognose med tanke på hjelpebehov i form av sykehjemsplass eller i 

tilsvarende bolig, må være vurdert som nødvendig på ubestemt tid. 
f) Søker må ha levert en søknad om slikt langtidsopphold i Tjeldsund kommune. Dersom 

søkeren mangler samtykkekompetanse, må søkerens verge eller nærmeste pårørende 
levere søknad på søkerens vegne. 
 

Tjenestene tildeles etter Beste Effektive OmsorgsNivå (BEON-prinsippet), der sykehjem 
eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, gir tilbud til pasienter med mest 
omfattende behov for helse- og omsorgstjenester.  

Tilbudet tildeles ut fra det hjelpebehov den enkelte pasient eller bruker har, samt den enkeltes 
ressurser.  Målet er at innbyggerne skal opprettholde størst mulig grad av egenmestring og 
livskvalitet, at eventuell reduksjon i funksjonsnivå skal forebygges og motvirkes ved at man 
først setter inn tiltak som fremmer egenmestring.  

 Sykdom og helsesvikt legger premisser for hvor tilbudet gis, og flytting mellom 
institusjonene kan inntreffe ved endringer i helsetilstanden. 

Dersom ektefelle/samboer oppfyller kriterier for langtidsopphold får begge tilbud om 
opphold på samme institusjon. 

 

§ 5. Oppfølging av pasienter på venteliste 

Pasienter som har fått vedtak om at kriteriene for langtidsplass er oppfylt jf. denne 
forskrifts § 4, men som ved forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsplass, settes 
på venteliste. 

 Kommunen skal følge opp pasienter oppført på venteliste på følgende måte: 

a) Det skal gjennomføres regelmessig dialog med pasient og/eller pårørende samt enheten 
som leverer tjenester til pasienten om pasientens helsemessige status, utvikling og behov 
i ventetiden. Dette i henhold til taushetsplikt og personvernbestemmelser. 

b) Kommunenes inntaksteam skal til enhver tid ha oversikt over de pasienter som står på 
ventelisten og fortløpende vurdere hvem som har størst behov for tildeling av 
langtidsplass når slik plass blir ledig. 

c) Så snart langtidsplass blir ledig skal inntaksteamet fatte vedtak om tildeling av plass til 
den som til enhver tid har størst behov for å få tildelt plassen. Hvor lang tid den enkelte 
pasient har stått på venteliste har ikke avgjørende betydning for hvem som får tildelt 
plass.  
Vedtaket skal inneholde opplysninger om dato og tildeling av plassen.  



 
Personer med vedtak og som venter på langtidsplass i institusjon skal motta nødvendig og 
forsvarlig helsehjelp i ventetiden. 

Ved endring av helsetilstand i påvente av ledig plass, må det gjøres ny vurdering. 

 

§ 6. Klage 

Ved klage på enkeltvedtak etter denne forskrift, gjelder bestemmelsene i lov 2. juli 
1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter § 7-2. 

Klagen skal være skriftlig jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-3. 

Klagefrist er 4 uker og skal fremgå av vedtaket jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-5. 

Klagen fremsettes for inntaksteamet i Tjeldsund kommune som tar saken til ny vurdering i første 
instans. Dersom klager ikke gis medhold skal inntakskomiteen sende klagen uten ugrunnet opphold 
til Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 

Nærmere orientering om klageadgang fremkommer i vedtaket. 

 

§ 7. Ikrafttredelse 
 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2021.  
 


