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Igangsetting av arbeid med å utarbeide kommunal 
forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i 
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester. 

 

 

 
 
RAMMEDOKUMENT 
 
Bakgrunn 

Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og 
omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 
tjenester – kriterier og ventelister. Grunnlaget for lovvedtaket er Prop. 99 L (2015-2016) og Innst. 372 L 
(201-2016). 
 
For å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester, er rettigheten presisert i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e første ledd. 
Det fremgår klart av loven at pasient eller bruker har rett til slikt opphold dersom dette etter en 
helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre pasienten og 
brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Kommunens korresponderende plikt 
til å tilby slike tjenester er presisert i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a første ledd. I disse 
tilfellene må pasienten eller brukeren tildeles plass og kan ikke settes på venteliste.  
 
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. Ved fastsettelse av forskrift må kommunene 
følge forvaltningsloven kapittel VII, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2. 
 

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester: 
§ 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.] 

 
I pasient- og brukerrettighetsloven ny § 2-1 a andre ledd 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 
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og skal føres på venteliste. Ny § 3-2 a fjerde ledd i helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommunene å 
føre ventelister over pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold. 
 

Lov om pasientrettigheter 
§ 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.] 

 
Formelle krav 

Utarbeide lokale forskrifter, jmf HO lovens § 3-2a og pasient- og brukerrettighetsloven 2-1e om rett til 
opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester  

 Innst. 372 L (2015-2016) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i pasient- og 
brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (rett til opphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister) 

 Prop. 99 L (2015–2016) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og 
omsorgstjenesteloven (rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester – kriterier og ventelister)  

 
Fastsettelse av lokal forskrift følger krav i forvaltningslovens kp VII, jmf HO-lovens § 2-2 

 Plikter og formkrav, §§ 37, 38, 39, 40  
 Forskrift må være vedtatt slik at den senest kan tre i kraft 1. juli 2017 

 
Forskrifter 

Begrepet forskrift er definert i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
(forvaltningsloven) § 2 første ledd bokstav c, som lyder: forskrift, et vedtak som gjelder rettigheter 
eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer. 
 
Vedtak er definert i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a, som lyder: vedtak, en avgjørelse som 
treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for 
rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter). 
Forskrifter er generelle bestemmelser om privates rettigheter og plikter, f.eks. bestemmelser om 
påbud, forbud, tillatelser eller bevillinger. Denne typen regelverk er særegent for det offentlige. Man 
sier derfor at forskrifter vedtas under utøving av "offentlig myndighet". 
 
Forskrifter kan få stor betydning for dem som blir berørt. Forvaltningsloven kapittel VII inneholder 
derfor egne saksbehandlingsregler som kommunen må følge når den utarbeider forskrifter. Kapitlet 
inneholder krav om forsvarlig saksforberedelse, høring og kunngjøring. Regelverket skal betegnes 
som forskrift. 
 
Forskrifter som legger plikter på private, må ha hjemmel i lov eller i en forskrift som har hjemmel i 
lov. 
 

  



3 | S i d e  

Hensikt  

Hensikt med forskriften er å gi kriterier som skal bidra til bedre forutsigbarhet og mer åpenhet rundt 
tildelingsprosessen. Forskriften skal bidra til å tydeliggjøre hvilke tjenester som kan forventes i egen 
kommune.  Pasientens og brukerens rett til vedtak i dette systemet skal gi trygghet for at 
vedkommende behov er sett, og at et kommunalt tilbud om sykehjemsplass eller tilsvarende bolig er 
der når behovet oppstår.  
 
Oppdrag 

Utarbeide forskrift som skal dekke: 
 Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig 

o Kriterier for tilbudet 
o Vilkår for brukeren 
o Krav til enkeltvedtak og klagerett 

 Regulere hvordan kommunen følger opp pasient som venter på langtidsopphold 
o Tilbud om annen tjeneste i påvente av plass 
o Krav til enkeltvedtak og klagerett 

 
Utarbeide system for venteliste til langtids døgnopphold   

 Krav til å føre ventelister  
o Venteliste system/kriterier 
o Krav om å fatte vedtak når bruker settes på venteliste 
o Tidsangivelse fra vedtak til tilbud om plass (angitt tid er ikke rettslig bindende) 
o Offentliggjøring og rapportering av venteliste 

 
Prosess 

Prosess for utarbeidelse og fastsettelse av lokal forskrift: 
 Hjemmel for å pålegge plikter gjennom forskrift 
 Forhåndsvarsle de som blir berørt 
 Utarbeide forslag til forskrift, jmf krav til utforming 
 Høring av forslag til forskrift 
 Justering av forslag til forskrift 
 Utarbeide vedtaksdokument og politisk sak 
 Vedtak i kommunestyre 
 Stadfesting av forskriften hos statlig myndighet 
 Kunngjøring av forskriften i Norsk lovtidend 
 Gjøre forskriften kjent på annen måte 
 Etterkontroll og oppfølging av forskriften 
 Oppheve forskriften ved behov 

 
Medvirkning 

Det legges opp til brukermedvirkning i prosessen ved at: 
 Brukere/representant for brukere deltar i utarbeidelse av forskrifter 
 Personer med interesse for saken varsles kan gi innspill til utarbeidelse av forskriften 
 Brukere/pårørende/andre skal høres på forslag til forskrift 
 Politiske råd, utvalg og kommunestyre behandler forskrift som egen sak 
 


