
Vedlegg 2  

Nye lovbestemmelser vedtatt 17. juni 2016 

Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.  

Ny § 3-2 a skal lyde:  

§ 3-2 a Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester  

Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 

tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan 

sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.  

Kommunen skal gi forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende 

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

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

forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. Forskriften skal videre regulere hvordan 

kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.  

[Kongen gir forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig 

særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som vil 

være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med 

forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold.  

Kommunen skal treffe vedtak om kriteriene etter andre ledd er oppfylt. Kommunen skal føre 

ventelister over pasienter og brukere som venter på langtidsopphold etter andre ledd.] 

 

Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter  

Ny § 2-1 e skal lyde:  

§ 2-1 e Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester  

Pasient eller bruker har rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet 

som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.  

[Pasient eller bruker som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold i 

sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, men som oppfyller 

kriteriene for tildeling av langtidsopphold etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a andre ledd, 

har rett til vedtak om dette.]  

§ 2-7 andre ledd nytt andre punktum skal lyde:  

[Tilsvarende gjelder for vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a.]  

 



 


