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Høringsdokument – Lokal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i 

sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune 

Vedlagt følger utkast til kommunal forskrift vedrørende kommunens plikt til å tilby 

sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. 

 

Bakgrunn for høringsnotatet 

Den 13.juni 2016 vedtok Stortinget lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 e 

første ledd, og helse og omsorgstjenesteloven §3-2 a første ledd om rett til opphold i sykehjem 

eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister. 

Grunnlaget for lovvedtaket er Prop.99 L (205-2016) og Innst.372 L (2015-2016). Lovendringene 

trådte i kraft 1.juli 2016.  

 

Lovendringene tydeliggjorde retten til sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester. Pasient eller bruker har etter pasient- og 

brukerrettighetsloven §2-1 e første ledd, 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. Kommunens korresponderende plikt til å 

tilby slike tjenester er presisert i helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 a første ledd. I disse 

tilfellene må pasienten eller brukeren tildeles plass og kan ikke settes på venteliste. 

 

Bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven innebærer en plikt for kommunene å utarbeide 

kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende 

bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal omfatte pasienter og brukere 

som vil være best tjent med et langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at 

vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo hjemme i påvente av 

langtidsopphold. 
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I pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 e andre ledd er det bestemt at pasient og bruker som 

oppfyller kommunens kriterier, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av 

langtidsopphold, skal ha rett på vedtak. Vedtaket innebærer at vedkommende er kvalifisert for 

langtidsplass og skal føres på venteliste. Helse- og omsorgstjenesteloven på sin side pålegger 

kommunen å føre ventelister over pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold. 

 

Lyngdal kommunes vurderinger 

Endringene i lovverket omhandler tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller opphold i bolig 

særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften er uavhengig av diagnose. Lyngdal 

kommune tilbyr ulike tjenester til personer med helse- og omsorgsbehov, alt etter hvilket 

hjelpebehov vedkommende har. For å vurdere behovet for helse- og omsorgstjenester, følges 

gjeldende retningslinjer og nasjonale føringer. I tillegg kommer kartlegging av ulike 

helseopplysninger via for eksempel hjemmebesøk med observasjon og tilbakemeldinger fra 

sykehus og fastlege oa. De ulike tjenestene tildeles på bakgrunn av en individuell vurdering. For 

å bli vurdert med behov for langtidsopphold i sykehjem eller opphold i bolig særskilt tilrettelagt 

for heldøgns tjenester, skal hjelpebehovet være omfattende og andre kommunale tjenester skal 

være vurdert til ikke å dekke behovet for nødvendig og forsvarlig helse- og omsorgstjenester. 

 

Høring 

Lyngdal kommune skal påse at forskriften er så godt opplyst som mulig før vedtak, jamfør 

forvaltningslovens § 37. Innhenting av synspunkt og høringssvar fra ulike parter inngår i dette 

høringsdokumentet. Forslaget til lokal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i 

sykehjem i Lyngdal kommune er tilgjengelig via vår nettside www.lyngdal.kommune.no.   

 

Høringsfrist 

Eventuelle høringsuttalelser sendes skriftlig innen 24.01.2020 til post@lyngdal.kommune.no 

eller til Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal og merkes med "høring – rett til 

sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester". 

Dersom du har noen spørsmål, kan virksomhetsleder for institusjon, Hildegunn Vik Risnes, 

kontaktes på mobil 476 65 179 eller epost hildegunn.vik.risnes@lyngdal.kommune.no 

 

 

 

http://www.lyngdal.kommune.no/
mailto:post@lyngdal.kommune.no
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Høringsinstanser 

Dette er en åpen høring som alle kan svare på, både organisasjoner og privatpersoner. Oversikt 

over høringsinstanser ligger som vedlegg. Dersom det er noen som savner noen på 

mottakerlista, ber vi om at høringsnotatet videresendes. Høringsnotatet er tilgjengelig for alle på 

kommunens hjemmeside. 

 

Videre prosess 

Helse- og velferd har ansvar for at alle høringssvarene vurderes og at forslaget til forskrift 

eventuelt revideres på bakgrunn av høringen. Forskriften trer i kraft etter vedtak i Lyngdal 

kommunestyre.  

 

 

Vennlig hilsen 

Hildegunn Vik Risnes 

Virksomhetsleder 
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Høringsinstanser – høring om forslag til lokal forskrift for kommunens plikt 

til å tilby sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester 

 
 Delta, Lyngdal kommune v/HTV  
 Eldrerådet, Lyngdal kommune 
 Fagforbundet, Lyngdal kommune  
 FO, Lyngdal kommune v/HTV  
 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, avd. Vest-Agder,  
 Hørselshemmedes Landsforbund, Farsund, Hægebostad og Lyngdal  
 Livsglede for eldre, Audnedal  
 Livsglede for eldre, Lyngdal  
 Nasjonalforening for folkehelsen, Lyngdal helselag  
 Nasjonalforeningen Farsund og Lyngdal demensforening 
 Nasjonalforeningen for folkehelsen, Grindheim helselag  
 Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kvås helselag  
 Norges Blindeforbund, Lister lokallag,  
 Norsk epilepsiforbund i Agder 
 NSF, Lyngdal kommune v/HTV  
 Røde Kors, Lyngdal 
 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, Lyngdal kommune 
 Samarbeidsutvalget for fastlegeordningen i Lyngdal kommune  
 

Vedlegg: 

1 Forslag til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem nye Lyngdal 

 

 

 


