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Kriterier for tildeling av sykehjemsplass eller tilsvarende bolig i Grane kommune
Langtidsopphold i sykehjem er for pasienter som har store behov for medisinsk oppfølging og omfattende
helse- og omsorgstjenester.
Tildeling av langtidsopphold i sykehjem baseres på en grundig vurdering av søkers behov, sett opp mot
tjenestetilbud gitt av hjemmetjenesten, geografi og det sosiale og familiære nettverket søker har.

Hjelpe- / vurderingskriterier
·
·
·
·
·
·
·

Tilpassing av eksisterende bolig, alternative botilbud i forhold til søkers psykiske, fysiske og sosiale
situasjon.
Tilrettelegging av hjelp i hjemmet.
Omsorgsbolig skal være prøvd.
Velferdsteknologiske hjelpemidler.
Avlastning.
Korttidsopphold, familiesituasjon, nettverk skal være kartlagt.
Trygghetsskapende tiltak som eks trygghetsalarm skal være prøvd.

Langtidsopphold i sykehjem er primært for pasienter som pga kroniske lidelser har hyppige akutte
innleggelser på sykehus, korttidsopphold eller ofte benytter legevakt av ulike helseplager Kravet er at
tilbudet som gis skal være forsvarlig og at hjemmebaserte tjenester må være prøvd ut først. Vurderingen vil
bli gjort i samarbeid med bruker og pårørende.
·
·
·
·
·

Du må selv ha søkt om tjenesten. Dersom du selv ikke er i stand til å søke kan nærmeste pårørende,
hjelpeverge eller fullmektig søke.
Du må etter individuell vurdering fylle vilkårene for nødvendig helsehjelp i Lov om helse- og
omsorgstjenester §§3-1 og 3-2, pkt 6.c og 6.d.
Du må gi ditt samtykke til at tjenesten iverksettes.
Du må ha mange og sammensatte diagnoser med store somatiske behov som krever tett oppfølging
fra lege.
Tilbudet i hjemmet ikke er forsvarlig.

Tilleggsvilkår for langtidsopphold i skjermet avdeling
·
·

Før innleggelse på skjermet avdeling må du ha en fastsatt demensdiagnose stilt av lege.
Pasienter med langt framskyndet forløp i sin demenssykdom, som er redde, utagerende, vandrende og
urolige.

Kriterier for tildeling av omsorgsbolig med heldøgns bemanning
Personer som har et omfattende, døgnkontinuerlig bistandsbehov som ventes å vedvare livet ut. Ved
hyppig sykehusinnleggelser eller ofte innleggelse på kommunens korttidsavdeling grunnet akutt eller
kronisk sykdom vil langtidsopphold i sykehjem bli vurdert.
·
·

Du må selv ha søkt på tjenesten. Dersom du selv ikke er i stand til å søke kan nærmeste pårørende,
hjelpeverge eller fullmektig søke.
Søker må på søknadstidspunkt være fylt 18 år.

·
·
·
·
·

·
·

Du må ha fysiske og/eller psykisk funksjonsnivå som tilsier et stort behov for omsorgstjenester.
Din nåværende boligs beliggenhet / tilgjengelighet og egnethet ikke er tilpasset dine
funksjonsnedsettelser.
Et vedtak om kommunal bolig skal som hovedregel angi at søker gis tibud så lenge søker har behov.
Behovet for bolig vil bli vurdert fortløpende.
Vedtak om kommunal bolig bortfalles om søker uten saklig grunn avslår boligtilbud.
Vedtak om kommunal bolig bortfalles om søkers situasjon er endret fra søknadstidspunktet til
tidspunktet for inngåelse av leiekontrakt. Endringene må være av en slik art at søker ikke lengre fyller
vilkårene for leie av kommunal bolig.
Om leie av kommunal bolig faller bort skal det fattes et nytt vedtak i saken.
I tilfeller hvor ektefeller flytter inn og en fyller vilkår, kan gjenlevende ektefelle, som ikke fyller vilkår,
måtte flytte.

Kriterier for venteliste
Pasient eller bruker som oppfyller kommunens kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller
tilsvarende bolig, men om 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 oversikt over den enkeltes
behov.
Venteliste på sykehjemsplass innebærer ikke køsystem. Tildeling av plass skal til enhver tid vurderes etter
det konkrete behovet til den enkelte og ikke etter den plassen pasienten har på venteliste. Kommunen skal
alltid vurdere hvem som har størst behov for langtidsopphold.
Ved ledig sykehjemsplass har den som trenger det mest, fortrinnsrett.

Klageadgang
Klagen fremmes/sendes skriftlig til saksbehandler innen 4 uker hvor klagen vil bli behandlet. Dersom du
ikke får medhold sendes klagen til Fylkesmannen i Nordland.
Dersom søker ikke selv er istand til å klage, kan nærmeste pårørende, hjelpeverge eller fullmektig klage.

Ikrafttredelse
Forskriften er gjeldene fra Kommunestyrets vedtak 21.09.2017.

