
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Langtidsopphold i institusjon 
 

1. Beskrivelse: 
Langtidsopphold er vedtak om fast plass i sykehjem eller bolig særlig tilrettelagt for heldøgns 
tjenester. Langtidsopphold kan være i langtidsavdeling eller i skjermet avdeling for demente. 

 

2. Målgruppe: 
Innbyggere som har omsorgsbehov som dekker hele døgnet samt har behov for praktisk bistand, 
helsehjelp og omsorg i en så omfattende grad at det ikke kan gis et faglig forsvarlig tilbud utenfor 
institusjon eller i bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Som hovedregel skal 
langtidsopphold i sykehjem benyttes for personer over 65 år. 
 

3. Kriterier/vilkår: 
 Behovet må kunne begrunnes ut fra relevante medisinske og funksjonsbeskrivende 

opplysninger. 

 Andre tiltak i hjemmet skal være utprøvd, dokumentert og vurdert til ikke å dekke 
tjenestebehovet på en faglig forsvarlig måte. Unntaksvis kan søkers hjelpebehov tilsi at 
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 
innvilges direkte ved første henvendelse. Eksempler på tiltak som skal prøves ut i hjemmet 
kan være: 

o Tilpasning av bolig, ev. skal alternativt botilbud være vurdert iht. søkerens fysiske, 
psykiske og sosiale situasjon 

o Rehabilitering/habilitering 
o Tilrettelegging av hjelp i hjemmet, for eksempel helsehjelp i hjemmet og/eller 

praktisk bistand 
o Korttids-/vekselopphold i sykehjem 
o Familiesituasjon og nettverk skal være kartlagt 
o Sosiale støttetiltak, for eksempel dagsenter 
o Trygghetsskapende tiltak, for eksempel trygghetsalarm og annen teknologi 

 Langtidsopphold ved avdeling tilrettelagt for skjerming krever uttalt kognitiv svikt/demens 
diagnose. Langtidsopphold tildeles ved institusjonene i kommunen som har ledig plass. Det 

kan søkes om overflytting mellom institusjonene innen sammen type avdeling 
 

4. Lovgrunnlag: 
Pasient- og brukerrettighetsloven 
§ 2-1 e.  Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 
§ 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 
 
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  
§ 3-2 a. Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester jamfør Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i 
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sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, Lyngdal kommune, Vest-
Agder 
 
Pasientreiseforskriften 

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

5. Utførelse:  
a. Formål med tjenesten: 
Gi et tjenestetilbud til deg hvor dette er det eneste tilbudet som sikrer faglig forsvarlig helse- og 
omsorgstjenester fra kommunen. 

 

b. Kvalitetskrav til tjenesten: 

 Tjenesten skal være forutsigbar og tilrettelegges på best mulig måte ut fra personlige 
behov.  

 Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med deg som 
tjenestemottaker og eventuelt nærmeste pårørende.  

 Tjenestebehovet skal vurderes jevnlig i forhold til innhold og omfang. 

 Tjenesten ytes med respekt for din livssituasjon.  

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.  
 

6. Andre forhold: 
 Ektepar eller samboere skal få mulighet til å bo sammen på institusjon så fremt det er ledig 

kapasitet, selv om bare en oppfyller kriterier og har vedtak om langtidsopphold. Denne 

tjenesten tildeles som et korttidsopphold for den andre part og tjenesten opphører når vilkåret 

for samboergaranti opphører. 

 Dersom du har rett på langtidsopphold og dette ikke kan innfris grunnet mangel på ledige 

plasser, skal du settes på venteliste. Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om nødvendige 

og faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester som du vil motta i påvente av plass. 

 Langtidsopphold tildeles ved institusjonene i kommunen som har ledig plass. Det kan søkes 
om overflytting mellom institusjonene innen sammen type avdeling 

 Ved opphold på skjermet avdeling vil en bli flyttet til langtidsavdeling når pleiebehovet gjør 
at du ikke lenger har behov for skjerming. 

 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 
enkeltvedtaket eller avgjørelsen. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-25-793?q=pasientreiseforskriften
http://www.pasientreiser.no/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
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Opplysninger om klageadgang fremgår av enkeltvedtaket. Fristen for å klage er fire uker fra vedtaket 
er mottatt. 
 
 


