Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende
bolig særskilt tilrettelagt med heldøgns tjenester (HDO)
Lokal forskrift for Levanger kommune vedtatt av kommunestyret i
Levanger 21.06.2017
§ 1. Formål
a) Sikre vurdering av rett omsorgsnivå og likebehandling for oppfyllelse av helse- og
omsorgstjenesteloven §3-2a, i samsvar med rettighets-bestemmelse i pasient- og
brukerrettighetsloven § 2-1a andre ledd jamfør §2-1e
b) Klargjør kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem og/eller tilsvarende bolig
særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, heretter kalt HDO.
c) Sikre oppfølging av pasienter og brukere på venteliste for langtidsopphold.
d) Bidra til forutsigbarhet og åpenhet rundt kriterier og tildelingsprosessen.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder alle pasienter og brukere som har rett etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1e til langtidsopphold eller HDO i Levanger kommune.
§ 3. Definisjoner
a) Langtidsopphold menes opphold i sykehjem/HDO uten sluttdato, der det ikke er
sannsynlig at pasienten eller bruker flytter hjem. Langtidsopphold i sykehjem/HDO er
likestilt i forhold til omsorgsnivå.
b) Venteliste langtidsopphold/HDO
Kommunens oversikt over pasienter/brukere som etter søknad har fått vedtak om at
de oppfyller kriteriene for tildeling av langtidsopphold eller HDO, men som mottar
forsvarlige tjenester i påvente av slikt tilbud. Dette kan være korttidsopphold i
sykehjem eller helse- og omsorgstjenester i egen bolig.
c) Omfattende tjenestebehov/nødvendige og forsvarlige helsetjenester, forstås at
pasient eller bruker oppfyller kriterier i §4, nummer 4.

§ 4. Kriterier for rett til langtidsopphold og rett til å stå på venteliste.
1.
Den som har omfattende tjenestebehov jamfør nummer 4 i denne paragrafen,
har rett til langtidsopphold/HDO dersom man ikke med andre tjenester og helsehjelp
eller på annen måte kan sikre nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.
2.

Den som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold og
som:

-har omfattende behov jamfør nummer 4 i denne paragrafen og
-vil være best tjent med langtidsopphold,
-oppfyller kriteriene for langtidsopphold og har rett til vedtak om dette.
Pasient/bruker må være best tjent med langtidsopphold sammenlignet konkret med
det tjenestetilbudet pasient og bruker vil få i hjemmet.
3.
Det skal legges vekt på:
a. best mulig utvikling av fysisk og psykisk helse, kognitiv status og ivaretakelse av
mestringsevne.
b. pasient/brukers mening, eventuelt også pårørendes mening der det følger av
pårørendes rolle etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3.
Listen er ikke uttømmende
4.
Et omfattende tjenestebehov er hvis pasienten eller bruker har stort eller fullt
behov for hjelp, IPLOS score 4 eller 5 på alle tre punktene a)-c), eller på ett eller flere
av punktene d)-f), eller spesifikk g)
a) hjelp til personlig hygiene
b) hjelp til ernæring
c) hjelp til forflytning
d) hjelp til å ivareta egen helse, herunder administrasjon av medisiner
e) tilsyn og hjelp ved kognitiv svikt, demens eller psykisk sykdom
f) tilsyn og hjelp ved somatisk sykdom
g) Likeså har pasienten eller brukeren omfattende tjenestebehov når den
samlende situasjon av særlige forhold tilsier det eller etter en
helhetsvurdering. Nødvendige strakstiltak skal iverksettes under
saksbehandlingstiden.
Pasient og bruker med omfattende tjenestebehov kan ha rettigheter etter bokstav a.
og bokstav b. i denne oppstillingen
Det fattes enkeltvedtak.
§ 5. Venteliste
a) Pasienter og brukere som nevnt under §4 andre ledd, har rett til å stå på venteliste til
langtidsopphold til de kan prioriteres til ledig plass.
b) Pasient eller bruker prioriteres til ledig plass når vedkommende ikke kan bo hjemme
med forsvarlig hjelp.
c) Deretter prioriteres pasient eller bruker som har størst behov.
§ 6. Oppfølging av søkere på venteliste
a) ved ledig plass i sykehjem eller HDO, skal kommunen vurdere det individuelle
behovet for alle nye søkere og alle som står på venteliste.
b) for søkere på venteliste skal saksopplysningen oppdateres kontinuerlig for å sikre at
prioriteringer gjøres på oppdatert og gjeldende faktagrunnlag.

c) dersom tilstanden forverres for søkere som bor i egen bolig i påvente av langtidsopphold, slik at det ikke lenger er forsvarlig, plikter kommunen å tilby korttidsplass
på institusjon fram til langtidsplass blir ledig.
d) kommunen skal ha rutiner som sikrer at slike endringer identifiseres.
§ 7. Klageadgang og annen myndiggjøring, forhold til andre lover
Det er et overordnet hensyn at praktiseringen av forskriften både ved vurdering og
oppfølging skal skje slik at det fremmer myndiggjøring av pasient og bruker i
beslutninger. Pasient og bruker skal gis informasjon, anledning til å uttale seg og
medvirke for å kunne ivareta sin egen helse og sine interesser. Tilsvarende gjelder for
pårørende når det følger av pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3.
Pasient- og brukerrettighetsloven og alminnelig forvaltningsrett,
forvaltningsloven og god forvaltningsskikk, gjelder for denne forskriften.

herunder

Pasient, bruker eller pårørende har klagerett etter pasient- og brukerrettighetsloven
§7-2 på vedtak gjort etter denne forskriften.
Klagefristen framgår av vedtaket.

§ 8. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. juli 2017.

