
Vedlegg 3 

 

21 LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON. 

 

LOVGRUNNLAG  

Langtidsopphold i sykehjem er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6 c) jf § 3-2 a. 

Tjenesten ytes etter Forskrift for sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie, Forskrift om 

kvalitet i pleie og omsorgstjenestene for tjenesteyting, Forskrift om en verdig eldreomsorg og  

kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse – og omsorgstjenester i institusjon, 

vurderingsmomenter og vurderingslister mm i Øyer Kommune som er vedlagt. 

MÅLSETTING 

 Langtidsopphold i institusjon er et tilbud om helhetlig helse og omsorgstjenester til pasienter 

med omfattende funksjonssvikt. Tilbudet gis ved kommunens sykehjem. 

 Langtidsopphold kan tildeles ved somatisk avdeling, skjermet avdeling eller bokollektiv for 

demente. Hvilke avdeling som blir tildelt blir vurdert ut fra pasientens diagnoser og summen 

av tildelingskriterier. Endring av avdeling kan skje, hvis tilstanden endres under oppholdet. 

 

KRITERIER FOR TILDELING 

Langtidsplass ved somatisk avdeling.  

 Det må foreligge en somatisk helsesvikt og/eller demensdiagnose som gir behov for 

omfattende medisinsk behandling. 

 

Langtidsplass ved skjermet avdeling.  

 Pasienten må være utredet i forhold til demens eller en annen kognitiv svikt, og en lege må 

ha satt diagnosen. 

 Samtykkekompetansen i forhold til å ta imot plassen må være vurdert av lege. 

 Det må være foretatt en vurdering av tildelingsteamet i forhold til pasientens behov, og det 

må være et reelt behov for skjerming.  

Utredningen skal inneholde tester som MMS, NPI, ADL-score, MOBID-2 etc. 

Langtidsplass i bokollektiv.  

 Pasienten må være utredet i forhold til demens eller en annen kognitiv svikt, og en lege må 

ha satt diagnosen. 

 Samtykkekompetansen i forhold til å ta imot plassen må være vurdert av lege. 

 Det må være foretatt en vurdering av tildelingsteamet i forhold til pasientens behov, og det 

må være et reelt behov for skjerming.  

Utredningen skal inneholde tester som MMS, NPI, ADL-score, MOBID-2 etc. 
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 Pasienten må ha et høyere egenomsorgsnivå enn pasienter på somatisk langtidsavdeling. 

ADL-score vil kunne være veiledende i forhold til vurderingen på dette området. 

 

TJENESTENS INNHOLD 

Tjenesten innvilges for en lengre periode eller som et opphold livet ut. 

 Medisinsk behandling, pleie og observasjon ved sykdom som ikke krever sykehusinnleggelse. 

 Individuell pleie, behandling og tilsyn, der målet er at de skal greie mest mulig selv. 

 Variert og tilstrekkelig kosthold, og tilpasset hjelp ved måltider. 

 Lindrende behandling og verdig død. 

  Fri transport til behandling hos spesialisthelsetjenesten. 

 Fri tannlegebehandling. 

  

HVA KAN DU FORVENTE AV OSS 

 Behov for hjelp blir kartlagt sammen med pasienten. 

 Tildeling av tjenesten bed bakgrunn i relevant kartlegging og individuell/tverrfaglig vurdering. 

 Skriftlig vedtak, tjenestebeskrivelse og en orientering om vederlag for opphold i institusjon 

blir utsendt. 

 Revurdering av tilbudet ved endring i funksjonsnivå. 

 

HVA FORVENTER VI AV DEG 

 Du gir nødvendige opplysninger i henhold til vederlag for opphold i institusjoner. 

 Den enkelte bruker utfører det han/hun mestrer selv. 

 Du sørger for at klær er merket med navn. 

 

KOMMUNAL FORSKRIFT OM RETT TIL SYKEHJEMSPLASS 

Kommunestyret har vedtatt kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse – og 
omsorgstjenester i institusjon, vurderingsmomenter og vurderingslister. Forkriften sikrer rettigheter 
for innbyggerne. Forskriften gir kommunale regler om vurderingsmomenter for tildeling av 
langtidsopphold, momenter knyttet til pasientens eller brukerens ønsker, momenter knyttet til 
saksutredningen, rett til enkeltvedtak og oppfølging av pasienter eller brukere på vurderingsliste, 
betaling og klageordning. 
Kommunal forskrift er vedlagt dette punktet i kommunens tjenestebeskrivelser og tildelingskriterier.  
 
 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER 

Vederlag for oppholdet kreves i henhold til «Forskrift om vederlag for opphold i institusjon», jf. Helse 

og omsorgstjenesteloven § 11-2.  
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