Langtidsopphold i
institusjon/sykehjem
Langtidsopphold i sykehjem tildeles til brukere med svært omfattende heldøgns
hjelpebehov.

Før tildeling av langtidsopphold i institusjon, skal aktuelle øvrige tjenester være vurdert eller
utprøvd.

Tjenestetype
Tjenestebeskrivelse
Langtidsopphold i institusjon er et varig botilbud for personer
med heldøgns helse- og omsorgsbehov.

Lovverk
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd

Jf. helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6
bokstav c

Jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 jf. forskrift om
egenandel for
kommunale helse- og omsorgstjenester § 1 første ledd

Jf. Helsedirektoratets IS-2392. Kriteriedokument punkt 5.1.4

Jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a siste ledd.

Formål
Personer som tildeles langtidsopphold i institusjon har så
omfattende pleie- og omsorgsbehov at tjenester i hjemmet ikke
dekker hjelpebehovet på en faglig forsvarlig måte.

Målgruppe
•

Personer som, på grunn av varig helsesvikt med
omfattende pleiebehov, ikke kan bo hjemme eller i
omsorgsbolig med tilrettelagte tjenester.

•

Personer med demenssykdom som selv ikke kan ivareta
sin egenomsorg og som er i fare for seg selv eller andre,
selv med bistand i hjemmet

Kriterier / vurdering
•

Søker må fylle lovens vilkår om helsehjelp

•

Søker må være medisinsk utredet

•

Funksjonsevnen må være vurdert

•

Pleie- og omsorgsbehovet og funksjonsnedsettelsen må
være vurderes å være varig

•

Langtidsopphold innvilges etter forutgående
korttidsopphold for vurdering av rett omsorgsnivå

•

Alle aktuelle tiltak skal være vurdert før langtidsopphold
innvilges

•

Dersom en får innvilget langtidsopphold i institusjon, tilbys
oppholdet ved kommunens egne institusjoner. Dersom det
ikke er ledig plass ved kommunens egne institusjoner, vil
det tilbys plass ved institusjoner i andre kommuner

•

Dersom det ikke er ledig plass i annen kommune, vil søker
få plass på venteliste med nødvendige helse- og
omsorgstjenester i hjemmet. Viser til helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2 a siste ledd ang. venteliste

Egenandel
•

Kommunen krever egenbetaling fra brukerne i henhold til
forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester §§ 3
og 5

•

Det fattes eget vedtak om vederlag for langtidsopphold i
institusjon

