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Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Bodø
kommune - høringsnotat
1. Bakgrunn for høringsnotat
I juni 2016 vedtok Stortinget endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og i helse- og
omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns
tjenester, kriterier og ventelister. Pasient eller bruker som oppfyller kriterier for tildeling av
langtidsopphold eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester etter
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a andre ledd har rett til vedtak om dette, jf. pasient- og
brukerrettighetsloven § 2-1 e, første ledd. Rettigheten er knyttet til helse- og omsorgsfaglig
vurdering av hvilke tilbud som kan sikre pasient eller bruker nødvendig og forsvarlig helse- og
omsorgstjenester.
Endring i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a innebærer en plikt til at kommunen utarbeider en
forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester. Kommunen skal treffe vedtak om kriteriene er oppfylt, og føre
ventelister over pasienter og brukere som venter på langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende
tilrettelagt bolig. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som ville være best tjent med et
slikt opphold, men hvor det er forsvarlig at vedkommende bor hjemme i påvente at et opphold, og
hvordan kommunen skal følge opp i ventetiden, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
§ 3-2 a.
Hensikten med forskriften er å bidra til forutsigbarhet og mer åpenhet rundt tildelingsprosessen.
Formålet til regjeringen er og:
 vesentlig styrke rettighetene til omsorgstrengende i praksis
 forplikte kommunene sterkere enn i dag til å innfri de pliktene de har
 tydeliggjøre at alle omsorgsbehov skal få en vurdering om rett omsorgsnivå som ikke er
knyttet til kommunens kapasitet der og da
 gjennom åpenhet om både kriterier for tildeling og ventelister, legge et sterkere press på
kommunene
2. Bodø kommunes vurderinger
Endringene i lovverket omhandler tildeling av langtidsopphold i sykehjem og bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester. I Bodø kommune er det omsorgsboliger som er tilrettelagt for
heldøgns tjenester. Disse inngår som helsetjenester i hjemmet og ikke som helsetjeneste i
institusjon, som sykehjem jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Beboere i kollektiv får
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heldøgns tjenester av det faste personalet som er knyttet til kommunenes kollektiv
(hjemmetjeneste). I sykehjem er det organisert legetjeneste og fysioterapitjeneste, dette er ikke
organisert på samme måte i kollektiv. Det stilles høyere krav til helsefaglig kompetanse i sykehjem
enn hva det kreves i kollektiv. Personer som bor hjemme i private boliger og omsorgsboliger får
hjemmebaserte tjenester. Hjemmetjenester kan gis hele døgnet, og i hovedsak på fastsatte tidspunkt
etter brukerens behov. Virkeområdet til denne forskriften i Bodø kommune er derfor tildeling i
langtidsopphold på sykehjem. Forskriften er uavhengig av diagnose.
Bodø kommune har ulike tjenester til personer med helse og omsorgsbehov. Tjenestene tildeles for
å møte økende hjelpebehov med økende og mer omfattende tjenestetilbud av ulik art. Bodø
kommune benytter prinsippet om lavest effektive omsorgsnivå (LEON). Dette skal følges ved
tildeling av tjenester. Dette påvirker hvordan kriteriene er utformet.
For å vurdere behovet for helse- og omsorgstjenester hos den enkelte har Bodø kommune valgt å
følge gjeldende retningslinjer og nasjonale føringer, også når det gjelder valg av
kartleggingsverktøy. I tillegg er andre og ulike helseopplysninger, som eksempelvis epikrise, og
hjemmebesøk med observasjon og muntlig informasjonsutveksling grunnlag for vurdering. Forhold
som vurderes er individets evne til egenomsorg, mentale tilstand, nettverk og dets omsorgsevne,
boforhold, endring i helsetilstand og kognitiv funksjon. På bakgrunn av vurderingen av hjelpebehov
tildeles de ulike tjenestene. For å bli vurdert med behov for langtidsplass i sykehjem skal
hjelpebehovet være omfattende, vanskelig å tidfeste og andre tjenester kan ikke dekke behovet for
nødvendig og forsvarlig helse- og omsorgstjenester. Det betyr at mange med middels til store
hjelpebehov vil få tjenester i hjemmet så lenge dette er forsvarlig.
Innholdet i utkastet til denne forskriften vil ikke medføre endringer på eksisterende praksis. Bodø
kommune har fra tidligere fastsatte kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, og har også
praktisert venteliste. Her med en garantitid på tildelt plass innen 4 måneder fra bruker eller pasient
er godkjent for langtidsopphold.
3. Høring
Bodø kommune skal påse at forskriften er så godt opplyst som mulig før vedtak, jf.
forvaltningsloven § 37. Innhenting av synspunkt og høringssvar fra ulike parter inngår i dette.
Høringsdokumentet «Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Bodø
kommune» er tilgjengelig på vår nettside www.bodo.kommune.no.
4. Høringsfrist
Det er satt 6 ukers høringsfrist. Frist for å gi høringssvar er 28.04.2017. Høringssvar sendes
skriftlig til Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø eller pr epost til:
postmottak@bodo.kommune.no. Merk svaret med saksnummer 17/2057 og «svar på høring om
forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Bodø kommune».
5. 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 og kunngjøres i lokalavisen.
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6. Videre prosess
Helse- og omsorgsavdelingen v/ Tildelingskontoret har ansvar for at høringssvar vurderes og at
forslaget til forskrift eventuelt revideres på bakgrunn av høringen. Forskriften skal behandles i
Bodø bystyre 14./15. juni og vil tre i kraft 01.07.2017.

Med hilsen

Ingunn Lie Mosti
kommunaldirektør

Anette Skogstad/Cathrin Johansen
saksbehandler
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift
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Høringsinstanser – forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem
Avdeling for oppvekst og kultur
Bodø og omegn Parkinsonforeningen
Bodø Revmatikerforening
Bodø Røde Kors
Brukerrådet ved Bo-Godt
Brukerrådet ved Furumoen sykehjem
Brukerrådet ved Hovdejordet sykehjem
Brukerrådet ved Mørkved sykehjem
Brukerrådet ved Rehabiliteringsavdelingen
Brukerrådet ved Sentrum sykehjem
Brukerrådet ved Stadiontunet sykehjem
Brukerrådet ved Straumbo
Brukerrådet ved Sølvsuper helse og velferdssenter
Brukerrådet ved Vollsletta sykehjem
Delta
Demensforening i Bodø
Døves fylkeslag Nordland og Salten, Helgeland døveforening
Eldrerådet
Fagforbundet
Fastleger i Bodø
FFO
FO
Helse Nord
Helsekontoret/ Kommuneoverlegen
Hjemmetjenesten Nord
Hjemmetjenesten Sentrum
Hjemmetjenesten Skjerstad/Furumoen sykehjem
Hjemmetjenesten Øst
Hovdejordet sykehjem
Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter
Miljøtjenesten
Mørkved sykehjem
Nasjonalforeningen for folkehelse
Nordland fylkeskommune
Norges Handikapforbund Bodø
Norsk Folkehjelp avd. Bodø
Norsk forbund for Utviklingshemmede, avd. Bodø
NSF
Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus
Personskadeforbundet LTN, Salten lokallag
Rehabiliteringstjenesten
Ruspolitisk råd
Råd for funksjonshemmede
Sentrum sykehjem
Stadiontunet sykehjem
Sølvsuper helse og velferdssenter
Tildelingskontoret
Ungdomsrådet
Vollsletta sykehjem
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