
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Korttidsopphold i institusjon 
 

1. Beskrivelse: 
Korttidsopphold er et tidsbegrenset tilbud for å imøtekomme behov for heldøgns bistand og omsorg 
som ikke kan ivaretas i hjemmet. Dette slik at bruker skal kunne bo lengst mulig i eget hjem.  
Lyngdal kommune tilbyr følgende korttidsopphold i institusjon:  

 Korttidsopphold vurdering og behandling 
Tidsbegrenset opphold i institusjon kan innvilges til deg som har behov for nødvendig 
vurdering i forhold til funksjonsnivå og hjelpebehov, medisinjusteringer, bedring av 
almenntilstand og i påvente av at nødvendige hjelpemidler og tilrettelegging i hjemmet 
etableres. Vurderingsopphold kan også benyttes ved behov for vurdering av tjenestebehov 
ved søknad om langtidsopphold. 

 Korttidsopphold habilitering/rehabilitering 
Tidsbegrenset opphold i institusjon kan også innvilges for nødvendig rehabilitering og 
habilitering. Overordnet mål for oppholdet er økt funksjons- og mestringsevne, 
selvstendighet og deltagelse evt. vedlikehold av funksjonsevne.  

 Korttidsopphold annet 
Tidsbegrenset opphold kan også tildeles til deg med annet formål enn det som fremgår av 
punktene over, f.eks. dersom du har behov for et særskilt tilbud som lindrende behandling, 
eller for at pårørende skal kunne ha nødvendig ferie og fritid. Et slikt opphold kan også 
tildeles til personer som på bakgrunn av samboergarantien bor sammen med sin 
ektefelle/samboer på langtidsavdeling. 

 Avlastning institusjon 
Tidsbegrenset opphold kan tildeles søkere med formål om avlastning til pårørende med 
særlig tyngende omsorgsarbeid slik at pårørende kan ha nødvendig ferie og fritid. Behovet 
for avlastning vil bli vurdert i forhold til andre tjenester. Avlastning kan ikke gis utover 50% av 
tiden du bor hjemme. 

 

2. Målgruppe: 
For deg som bor eller oppholder deg i kommunen og som i en periode har behov for heldøgns 
målrettet bistand fra helsepersonell eller har pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver.  
 

3. Kriterier/vilkår: 
 Du må bo eller oppholde deg i kommunen 

 Det må være vurdert ut ifra opplysninger om helsetilstand og funksjonsnivå at du har behov 
for døgnkontinuerlig oppfølging som ikke kan ivaretas i eget hjem. Det gjøres unntak for 
lindrende behandling i livets siste fase 

 Andre aktuelle tjenester og tilretteleggingstiltak i hjemmet må være vurdert og/eller utprøvd 
 

4. Lovgrunnlag: 
Pasient- og brukerrettighetsloven 
§ 2-1 a.  Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste 
§ 3-1. Pasientens og brukerens rett til medvirkning 
§ 3-1, 2. ledd: Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. 
Det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utformingen av tjenestetilbud 
etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
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Helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester  
For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: 
§ 3-2 punkt 6 bokstav c. plass i institusjon, herunder sykehjem 
§ 3-6. Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig 
pårørendestøtte blant annet i form av: 
2. Avlastningstiltak 

Pasientreiseforskriften 

§ 3. Dekning av reiseutgifter – familievernkontor, kommunale tilbud mv 

5. Utførelse:  

a. Formål med tjenesten: 
 gi et forsvarlig tjenestetilbud til deg som trenger å øke eller opprettholde egenmestring i 

dagliglivets aktiviteter og evt. tilrettelegging for å kunne bo i egen bolig  

 ivaretagelse av deg i livets siste fase 

 gi pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid nødvendig avlastning 
 

b. Kvalitetskrav til tjenesten: 
 Tverrfaglig tjeneste hvor lege, sykepleier, hjelpepleier, fagarbeider, ergoterapeut og 

fysioterapeut samarbeider.  

 Tilbud om samarbeidsmøte med tjenesteyter.  

 Tjenesten ytes i en tidsbestemt periode til de tider som er tildelt i vedtak.  
 

c. Egenbetaling for tjenesten: 
 Kommunen krever egenbetaling i henhold til Forskrift om egenandel for kommunale 

helse- og omsorgstjenester i institusjon fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.  
Betalingssatsene framgår av Lyngdal kommunes egenandeler og priser som finnes på 
kommunens hjemmeside http://www.lyngdal.kommune.no 

 Avlastning er gratis 
 

6. Andre forhold: 
 Du tildeles plass ved den institusjonen i kommunen som har ledig kapasitet, samt i forhold til 

hvor tjenesten vurderes at du best kan ivaretas. 

 Reiser til sykehjem ved innleggelse og utskrivelse kan dekkes via pasientreiser. Reiser fra 
sykehjem til offentlig godkjent behandling kan også dekkes via pasientreiser. Se 

www.pasientreiser.no for mer informasjon vedrørende søknad. 
 

7. Klage: 
Vedtak om helse- og omsorgstjenester er enkeltvedtak etter Forvaltningslovens regler, og kan 
påklages. Klage på helsetjenester i hjemmet behandles etter:  

 
Pasient- og brukerrettighetsloven  
§ 7-2. Klage 
Pasient eller bruker eller dennes representant som mener at bestemmelsene i kapitlene 2, 3 og 4, 
samt § 5-1, § 6-2 og § 6-3 er brutt, kan klage til Fylkesmannen. Klagen sendes til den som har truffet 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30?q=lov+om+kommunal+helse-+og
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-25-793?q=pasientreiseforskriften
http://www.lyngdal.kommune.no/
http://www.pasientreiser.no/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
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enkeltvedtaket eller avgjørelsen. Opplysninger om klageadgang fremgår av enkeltvedtaket. Fristen 
for å klage er fire uker fra vedtaket er mottatt. 
 
 


