Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Andøy kommune
Hjemmel: Vedtatt i Andøy kommunestyre (19.06.2017)med hjemmel i lov 24.juni 2011 nr
30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) §3-2a
andre ledd.

§ 1 Formål
Forskriften skal bidra til å klargjøre kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem
og beskrive hvordan brukeren kan ivaretas i ventetiden.
§ 2 Virkeområde
Forskriften gjelder alle som bor eller oppholder seg i Andøy kommune og som kan ha
behov for langtidsopphold i sykehjem.
§ 3 Definisjon
Langtidsopphold i sykehjem skal i begrenset grad benyttes som varig botilbud og da kun
for personer som har behov for spesialtilbud/omfattende heldøgns bistand, behandling
og tilsyn som ikke kan ivaretas på lavere tjenestenivå..
§ 4 Ansvar og myndighet
Enkeltvedtak om tildeling av langtidsopphold i sykehjem fattes av Tildelingskontoret.
§ 5 Kriterier for tildeling
Langtidsopphold innvilges der det foreligger dokumenterte vurderinger og
 der brukeren forventes å være varig ute av stand til å ta vare på seg selv på grunn
av mentalt og/eller fysisk funksjonstap, og
 der brukeren ikke på et forsvarlig nivå får dekket sine daglige behov for
helsetjenester, pleie- og omsorg og trygghet i eget hjem, og
 der andre relevante hjelpetiltak er vurdert eller prøv ut.
§ 6 Søknadsbehandling
Ved søknad om langtidsopphold i sykehjem skal kommunen kartlegge brukerens
helsetilstand og funksjonsnivå og informere om alternative tilbud. I kartleggingen skal
det innhentes medisinske opplysninger og opplysninger om funksjonsnivå. Det skal
vektlegges hva pasienten selv mener om utformingen av tjenestetilbudet. Vedtaket blir
gjort ut fra en skjønnsmessig helhetsvurdering.
§ 7 Momenter som vurderes
Når andre hjelpetiltak er prøv ut, vurderes det om brukeren:
a) forlater boligen uten å kunne orientere seg
b) har behov for avansert medisinteknisk utstyr som krever umiddelbar nærhet til
helsepersonell med spesiell kompetanse, som for eksempel respirator
c) har utfordrende atferd
d) er uten samtykkekompetanse og motsetter seg nødvendig helsehjelp

§ 8 Venteliste og kompenserende tiltak
Dersom søker fyller kriteriene for langtidsopphold, men kan få forsvarlige helse- og
omsorgstjenester i hjemmet i påvente av langtidsoppholdet, skal kommunen sette søker
på venteliste dersom det ikke er ledig plass. Ved ledig plass skal alle på ventelista
vurderes av Tildelingskontoret og søkeren med størst hjelpebehov ut fra kriteriene i § 5
skal prioriteres. I en eventuell ventetid skal brukeren ivaretas med kompenserende
tiltak. Kommunen skal fortløpende vurdere om de kompenserende tiltakene er
forsvarlige.
§ 9 Klage
Reglene i Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7 gjelder tilsvarende for klager etter
denne forskrift.
§ 10 Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft fra 01.07.2017.

