
Høringsinstanser ifølge liste

Følgebrev: Forslag til forskrift om tildeling av langtidsopphold ved 
Bøheimen Bo- og Behandlingssenter

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN

Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og 
omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem mm. som trer i kraft 1. januar 2017. 
Lovendringen er vedtatt for å bedre rettsstillingen til pasienter og brukere når det gjelder 
retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig 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 og 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 bedre forutsigbarhet 
og mer åpenhet rundt tildelingsprosessen. Forskriften skal regulere at søkere til 
langtidsopphold sykehjem har rett til å få et vedtak om å stå på kommunens 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 venteliste.

Vedtak skal følge forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak, noe som i realiteten 
innebærer klagerett til fylkesmannen dersom en søker til sykehjemsplass ikke får dette, og 
heller ikke settes på venteliste.

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 søkerens 
behov er vurdert og at et tilbud om sykehjemsplass er der nå behovet oppstår.

Forslaget er utarbeidet av kommunens administrasjon og behandlet i en bredt sammensatt 
arbeidsgruppe med brukerrepresentasjon. 

Innkomne høringsuttalelser vil bli behandlet i arbeidsgruppa, og deretter fremmet som et 
endelig forslag til lokal forskrift som skal vedtas av Bø kommunestyre.

Den nye forskriften har virkning fra det tidspunkt kommunestyret vedtar den. 
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