Arkivsaknr:
Arkivkode:
Saksbehandler:

2017/306
Anne-Grete Mosti

Saksgang

Møtedato

Eldrerådet
Råd for likestilling av funksjonshemmede
Levekårsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

01.06.2017
01.06.2017
31.05.2017
15.06.2017
27.06.2017

Kommunal forskrift for tildeling av langtidsplass i sykehjem i Gildeskål kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
Forskrift for tildeling av langtidsplass i sykehjem i Gildeskål kommune vedtas.

Vedlegg
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Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Gildeskål kommune
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Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt

3

Høringsnotat om forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Gildeskål
kommune

4

Særutskrift Eldrerådets uttalelse til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i
Gildeskål kommune

5

Høring sykehjem

Bakgrunn for saken:
13. 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
heldøgntjenester - kriterier og ventelister.

Endringene som er gjort i helse og omsorgstjenesteloven og pasient og
brukerrettighetslovene er:
Ny § 3-2 a andre ledd i helse- og omsorgstjenesteloven innebærer en plikt for den enkelte
kommunene å utarbeide kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i
sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal omfatte
pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen
vurderer at vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo hjemme i påvente
av langtidsopphold.
Ny § 3-2 a fjerde ledd i helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommunene å føre
ventelister over pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.
Ny § 2-1 a andre ledd pasient- og brukerrettighetsloven i er det bestemt at pasient og bruker
som oppfyller kommunens kriterier, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente
av langtidsopphold, skal ha rett til vedtak. Vedtaket innebærer at vedkommende er kvalifisert
for langtidsplass og skal føres på venteliste.
Regjeringen vil innføre nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller
tilsvarende bolig etter at det er høstet erfaringer med de kommunale kriteriene og evaluering
av forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Dette innebærer at de kommunale
forskriftene må være vedtatt slik at de kan tre i kraft 1. juli 2017.
For å oppfylle kravet om utarbeidelse av kommunal forskrift med kriterier har ledere innen
pleie og omsorg i samarbeid med andre Saltenkommuner og med veiledning fra RO
(ressurssenter for omstilling i kommunene) utarbeidet forslag til forskrift.
Høringsnotat med lovendring og forslag til forskrift tildeling av langtidsplass i sykehjem i
Gildeskål kommune ble lagt ut på høring i perioden 17.03.17 – 08.05.17

Vurdering:
Rett til sykehjemsplass er allerede hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3.2 a første
ledd. «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»
I disse tilfellene må pasienten eller brukeren tildeles plass og kan ikke settes på venteliste.
Det nye er at de som oppfyller kommunens kriterier, men kan greie seg hjemme eller i
tilrettelagt bolig med forsvarlig hjelp, skal ha et vedtak om at de har rett til sykehjemsplass
og settes på venteliste.
Hensikten er å gi en bedre oversikt over det reelle behovet samt ventetid for sykehjemsplass
i kommunen.
Forslag til forskrift for tildeling av langtidsplass i sykehjem i Gildeskål er utarbeidet med ut fra
lovendring og har vært ute på bred høring. Ved fristens utløp er det kommet inn to
høringsuttalelser, en fra Arnøy lokalutvalg som ikke hadde noen innvendinger til forslag. Den
andre uttalelsen er fra eldrerådet. Eldrerådet har ingen merknader og mente at
administrasjonen har gjort en god og grundig jobb.

Konklusjon:

Det fremkom ingen merknader til endring i forbindelse med høringen og forslag til forskrift for tildeling av
langtidsplass i sykehjem i Gildeskål legges uendret frem til politisk behandling.

