
Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister Holtålen 

Kommune. 

Vedtatt av Kommunestyret, Sak 27/21 med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2a første 

og andre ledd, samt pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1a første ledd av 01.07.2016. 

§1 Formål 

Forskriften skal sikre den enkelte tjenestemottaker bedre forutsigbarhet og mer åpenhet rundt 

kriteriene for tildeling og ventelister, samt styrke deres rettigheter. Den skal tydeliggjøre at alle med 

omsorgsbehov skal få en vurdering om riktig omsorgsnivå uten hensyn til kommunens kapasitet der 

og da. 

§ 2 Virkeområde 

Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester (Heldøgns 

omsorgsboliger). Forskriften skal omfatte brukere og pasienter som vil være best tjent med 

langtidsopphold Holtålen sykehjem eller heldøgns omsorgsboliger for personer med demens/kognitiv 

svikt, men hvor kommunen vurderer at vedkommende søker kan bo hjemme med forsvarlige 

tjenester i påvente av langtidsopphold. Med hjemme menes både egen bolig og leid omsorgsbolig. 

§ 3 Definisjoner 

Med institusjon menes blant annet sykehjem, aldershjem, barnebolig, avlastningsbolig, kommunal 

rusinstitusjon og døgnplasser for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-5. 

Opphold i sykehjem og HDO er i hovedsak tjenestetilbud for eldre pasienter med fysisk og/eller 

kognitiv svikt. Forskriften vil derfor i hovedsak være innrettet mot eldre og syke pasienter, institusjon 

sykehjem/HDO. Plikten til å utarbeide kommunale kriterier avgrenses til langtidsopphold. Holtålen 

kommune har i tillegg vedtatte kriterier for tildeling av korttidsopphold i institusjon. 

§ 4 Kriterier for tildeling av sykehjemsplass og HDO (heldøgns omsorgsbolig) 

Holtålen kommune har vedtatte kriterier for tildeling av langtidsopphold sykehjem , vedtatt i 

Driftsutvalget 13.04.2011. Revidert i Formannskap (Sykehjemsplass og HDO) sak 64/21. 

Sykehjemsplass: Pasienter som har behov for heldøgns pleie og omsorg som ikke behøver å skje i 

sykehus, men som krever mer helsefaglig innsats enn det som er mulig i eget hjem.  

Tildelingskriterier: «For pasienter der behovet for medisinsk behandling og/ eller sykepleie må være 

av så omfattende karakter at det er behov for heldøgns pleie og omsorg i institusjon 

Andre aktuelle hjelpetiltak skal være vurdert før langtidsplass i sykehjem innvilges, som f.eks:  

• Tilpasning av bolig, evt. skal alternativt botilbud være vurdert iht søkerens fysiske, psykiske 

og sosiale situasjon. 

• Tilrettelegging av hjelp i hjemmet, for eksempel hjemmesykepleie og/eller hjemmehjelp, 

eventuelt tekniske hjelpemidler og trygghetsskapende velferdsteknologi. 

• Korttidsopphold i sykehjem. 

• Familiesituasjon og nettverk skal være kartlagt. 

• Sosiale støttetiltak, for eksempel dagsenter.» 



HDO: Brukere som på grunn av demens og andre typer kognitiv svikt har behov for heldøgns pleie og 

omsorg, men som krever mer helsefaglig innsats og hjelp til mestring av dagliglivets gjøremål enn det 

som er mulig i eget hjem.  

Tildelingskriterier: «For brukere der behovet for medisinsk behandling og/ eller sykepleie, samt 

mestring av dagliglivets gjøremål må være av så omfattende karakter at det er behov for heldøgns 

omsorgstjeneste i tilrettelagt omsorgsbolig med heldøgns bemanning. 

Andre aktuelle hjelpetiltak skal være vurdert før heldøgns omsorgsbolig tildeles: 

• Alternativt botilbud skal være vurdert iht søkerens fysiske, psykiske og sosiale situasjon. 

• Tilrettelegging av hjelp i hjemmet, for eksempel hjemmesykepleie og/eller hjemmehjelp, 

eventuelt tekniske hjelpemidler og trygghetsskapende velferdsteknologi. 

• Rullerende avlastningsopphold/dagopphold. 

• Familiesituasjon og nettverk skal være kartlagt. 

• Sosiale støttetiltak, for eksempel dagsenter.» 

Hjemlet i følgende lovverk: 

 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 3-1. Kommunens overordnede ansvar for helse- og 

omsorgstjenester. «Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys 

nødvendige helse- og omsorgstjenester.» 

Lov om pasient- og brukerrettigheter  § 2-1 a. Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og 

omsorgstjenester 

§ 5 Kriterier for venteliste 

Pasient eller bruker som oppfyller kommunens kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem 

eller HDO, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme har rett til vedtak. Kommunen skal ha en 

oversikt over de pasienter/brukere med vedtak som står på venteliste, og en kontinuerlig oversikt 

over den enkelte brukers behov. Dette skal gjennomføres ved at alle søknadene om langtidsopphold 

ved sykehjem og HDO rutinemessig følges opp i pleie og omsorgstjenestens vedtaksteam hver 2 uke. 

Venteliste på sykehjemsplass eller HDO innebærer at tildeling av plass til enhver tid skal vurderes 

etter den enkelte søkers omsorgsbehov i forhold til hjemmesituasjonen, og ikke etter den plassen 

vedkommende har på ventelisten. 

§ 6 Klageadgang 

Klagen sendes til enhetsleder pleie- og omsorgstjenesten innen 4 uker. Klagen behandles i 

Formannskap. Dersom søker  ikke får medhold sendes klagen videre til Statsforvalteren i Trøndelag 

Lov om pasient- og brukerrettigheter § 7-2. Nærmere orientering om klageadgang fremkommer i 

vedtaket. 

§ 7 Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft når de er vedtatt av kommunestyret og lovlig kunngjort. 


