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1. Rammebetingelser 

2. Rettsgrunnlaget 

3. Kriterier og lokale føringer 
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5. Medvirkning og informasjon 

6. Krav til dokumentasjon 
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INNLEDNING

OPPSUMMERING 



RAMMEBETINGELSER

STRUKTUR
• Sykehjemsplasser 
• Bofellesskap 
• Omsorgsboliger 
• Private hjem 
• Avstander 
• Lover og forskrifter 

KAPASITET / RESSURSER

• Kompetanse 

• Kapasitet / ansatte 

• Hjelpemidler / teknologi 

• Logistikk 

• Økonomi 

innbyggere – pasienter – pårørende – tillitsvalgte – politikere – ansatte – ledere     .



RETTSGRUNNLAGET
• Forvaltningsloven (fvl) 

• kap. IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak og kap. V. Om vedtaket 
• § 17 forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt 
• «Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.»

• Helse- og omsorgstjenesteloven (hol) 
• § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 
• § 9-10 Plikt til å føre journal 

• Pasient- og brukerrettighetsloven (pbl) 
• § 2-1 a. Rett til nødvendig hjelp fra kommunes helse- og omsorgstjeneste 

• Helsepersonelloven (hpl) 
• § 10 Informasjon til pasienter m.v.  
• § 39 – § 47 Plikt til å føre journal (osv.) 

• Lokal forskrift 
• Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 

tjenester – kriterier og ventelister, Gausdal kommune (1.7.2017) 

• IPLOS-forskriften
• Regulerer opplysninger om personer som har søkt, mottar og har mottatt tjenester 



LOKALE  FØRINGER – lokal forskrift 

3. Evne til egenomsorg
• ADL-score.

4. Boforhold
• Nærhet til tjenestene.

5. Nettverket og dets omsorgsevne.

Etter en helhetlig og individuell helse- og 
omsorgsfaglig vurdering innvilges 
langtidsopphold i institusjon når:

1. Det er behov for langvarige helse- og 
omsorgstjenester gjennom hele døgnet, der andre 
aktuelle tjenester har vært forsøkt uten å dekke 
nødvendig og forsvarlig behov for helse- og 
omsorgstjenester.

2. Det ikke er sannsynlig at pasienten kan overføres 
til et lavere omsorgsnivå. 

Kapittel 3. Rett til enkeltvedtak og 
oppfølging av pasienter på venteliste

Saksbehandling av søknad om langtids-
opphold skal være helhetlig og individuell 
med fokus på følgende punkter:

1. Helsetilstand
a) hvor omfattende behovet for helse- og 

omsorgstjenester er,
b) varigheten av hjelpebehovet, 
c) om det er nødvendig med tjenester, tilsyn eller 

tilstedeværelse gjennom hele døgnet eller 
med korte mellomrom,

d) hvilken type helsetjenester det er behov for, 
e) pasientens mulighet/evne til å tilkalle hjelp.

2. Kognitiv svikt
• Nevropsykologiske utredninger 

(MMSE-NR2, Cornell, mv.). 

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt 
for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister, Gausdal kommune   (vedtatt kst. 15.6.2017) 



KRITERIER FOR TILDELING AV 
HELSE- OG OMSORGSTJENESTER 

Det skal foretas en grundig vurdering av den enkelte 
pasients behov for eventuelle tjenester. 

Kartleggingssamtalen er det viktigste verktøyet i 
denne sammenhengen. 

• Hdir.: Det er pasientens/brukerens hjelpebehov, 
etter en helse- og sosialfaglig vurdering, som styrer 
hvilke tjenester han eller hun har rett til, og i 
hvilket omfang.

• Hol § 3-1 Kommunen har plikt til å planlegge, 
gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, 
slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar 
med krav fastsatt i lov eller forskrift. 

• Pbl § 4-1 Helsehjelp kan bare gis med pasientens 
samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel 
eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp 
uten samtykke.



KARTLEGGING
Forvaltningsloven § 17: Forvaltningsorganet skal påse at saken er 

så godt opplyst som mulig før vedtak fattes. 

Kommunene skal altså kartlegge søkerens/pasientens behov før det fattes vedtak. 

I kartleggingen må det innhentes opplysninger som avklarer: 

• om pasienten fyller lovens vilkår for rett til hjelp 

• formålet med hjelpen 

• hvilke typer tjenester som må gis for å dekke pasientens behov 

Det er viktig å få inn opplysninger fra pasienten selv og fra interne og eksterne 
samarbeidende tjenester (som fastlege, hjemmetjeneste, sykehus, pårørende, o.a.)

• Hvis man skal innhente opplysninger fra andre, må man ha pasientens samtykke. 

• Pårørende kan ikke bestemme hva pasienten skal ha og ikke ha. Det er pasienten 
selv som skal høres og som bestemmer, så lenge han er samtykkekompetent. 



INFORMASJON  OG  MEDVIRKNING 

INFORMASJON: 

• Pasienten har rett til å få den informasjon han trenger for å kunne ivareta sine 
rettigheter og for å få tilstrekkelig innsikt i det tjenestetilbudet kommunen har 
(pbl. §§ 3-2 og 3-5 og hpl. § 10). 

• Informasjonen skal tilpasses pasienten, 
og tjenesten må kontrollere at informasjonen er forstått. 

MEDVIRKNING: 

• Tjenestetilbudet skal så langt det er mulig utformes i samarbeid med pasienten 
(pbl. § 3-1). Medvirkning er frivillig. Pasienten kan ha med seg pårørende på 
samtalen med kommunen. 

Kommunen har plikt til å: 

• orientere pasienten om rettighetene han har ifm. tjenestetilbudet 

• gi pasienten anledning til å gi uttrykk for sine meninger. 



DOKUMENTASJON

Helse- og omsorgstjenesten har plikt til å 
føre journal når de gir helsehjelp

❖ helse- og omsorgstjenesteloven § 9-10, 

❖ helsepersonelloven § 39 – § 47 

❖ pasientjournalforskriften 

IPLOS-forskriften: 

Formålet med IPLOS-registeret er å samle 
inn og behandle data fra kommunene om 
personer som har søkt, mottar eller har 
mottatt helse- og omsorgstjenester for å: 

• gi grunnlag for overvåking, kvalitets-
sikring, planlegging, utvikling og 
overordnet styring og gi grunnlag for 
forskning. 

Pasientjournalforskriften, § 1. formål: 

a) pasienter ved hjelp av relevant og 
nødvendig dokumentasjon kan gis 
helsehjelp av god kvalitet, inkludert 
effektive og gode pasientforløp

b) personvernet ivaretas, inkludert 
pasientens rett til informasjon og 
medvirkning

c) helsehjelpen kan kontrolleres i ettertid. 

§ 6. Opplysninger om pasientens helse… 

• situasjon, sykehistorie, diagnose, 
behandling, symptomer, observasjoner 
og funn ved undersøkelser, andre 
medisinske opplysninger og vurderinger, 
behandlingsplan, legemidler, samt 
virkning og bivirkning.  (++) 



IPLOS-DATA – som skal registreres på alle søkere 
1. Alminnelig husarbeid

• gjøre rent, vaske klær, bruke husholdningsapparater, lage mat 

2. Skaffe varer og tjenester 
• mat, drikke, klær, sko, tekniske tjenester og husholdningsartikler

3. Personlig hygiene 
• vasker og steller seg, pusser tenner, bruker vann og passende 

midler

4. På- og avkledning 
• tar på/av seg klær/sko i rekkefølge og etter vær/temperatur/årstid 

5. Gå på toalett 
• planlegger og utfører toalettbesøk, tørker seg nedentil og vasker 

hender 

6. Lage mat 
• planlegger, organiserer og tilbereder måltider, lager kaffe, etc.

7. Spise 
• inntar mat og drikke på en akseptabel måte 

8. Bevegelse innendørs 
• kan gå/forflytte seg på ett plan, ut/inn av seng, opp/ned i stol 

9. Bevegelse utendørs 
• går/forflytter seg utenfor egen bolig, går i trapper

10. Ivareta egen helse 
• håndterer egen sykdom/skade, kontakter behandlingsapparatet 

ved behov

11. Hukommelse 
• husker nylig inntrufne hendelser, finner fram i kjente omgivelser, 

er orientert om tid og sted 

12. Kommunikasjon 
• evner å kommunisere, forstår og uttrykker seg verbalt/nonverbalt

13. Beslutninger i dagliglivet 
• behov for bistand til å ta avgjørelser og organisere daglig gjøremål

14. Ivareta egen økonomi 
• trenger bistand til å prioritere mellom utgifter og betale regninger

15. Sosial deltakelse 
• skaper/opprettholder et sosialt nettverk, tar kontakt med andre

16. Styre egen atferd 
• kontroll over impulser, samhandler akseptabelt med andre 

mennesker

17. Syn 
• sanser lys, farge, størrelse, form og avstand. Ser TV.

18. Hørsel 
• hører vanlig tale, en til en og i grupper, skiller mellom ulike lyder



TVERRFAGLIGE VURDERINGER 
Hdir:  Veileder til saksbehandling: 

• Det følger av forvaltningsloven § 17 at kommunen har plikt til å påse at saken er så godt 
opplyst som mulig før enkeltvedtak treffes. Saksbehandler skal utrede saken, og sørge for 
at alle relevante forhold er belyst. Det må sikres at det foreligger tilstrekkelige 
opplysninger til at saken kan vurderes og avgjøres på en faglig forsvarlig måte. 

• Videre vil det i mange saker være viktig å ha en tverrfaglig tilnærming ved utredning av 
behovet, slik at pasienten/brukeren får en individuell og tilpasset utforming av tjenestene. 
Tverrfaglig vurdering kan gi en riktigere vurdering av tjenestebehovet og dermed være en 
forutsetning for en forsvarlig utredning av saken. 

Tildelingskontoret:

• Som regel er det tildelingskontoret som oppsøker og samtaler med pasienten og 
pårørende, og kartlegger de aktuelle forholdene. Andre er med på kartleggingssamtalen 
når det er behov for en tverrfaglig vurdering. Når saken er utredet kvalitetssikrer 
tildelingskontoret opplysningene og skriver vedtaket. 

• Dersom vi ikke hadde tildelingskontor, måtte andre ansatte gjøre de samme oppgavene. 
Hvis oppgavene fordeles på mange, kan det bli variabel kvalitet og økt fare for ulik 
behandling av ellers like saker. 



TVERRFAGLIG ARBEID 
Tildelingskontoret gjør mange vurderinger fordi de er navet i informasjonsflyten rundt 
kartlegging og vurdering pasienten i saksbehandlingsprosessen 

• Mange henvendelser kommer fra sykehuset

• Fastlegen kontakter tildelingskontoret når pasienten har behov for tjenester i 
hjemmet eller må vurderes til et sykehjemsopphold. Fastlegens helsevurderinger er 
grunnleggende for å danne et helhetlig bilde av pasientens utfordringer og behov 

• Sykepleier, omsorgsarbeider, fysioterapeut og ergoterapeut arbeider mye sammen 
ved vurderinger av pasienter, deres hjemmeforhold, muligheter og begrensninger 

• Sykepleietjenesten evaluerer kontinuerlig om vedtaket stemmer med behovet 
slik de og pasienten opplever det i praksis. 

SYKEHUS  PÅRØRENDE 
FASTLEGE FYSIOTERAPEUT 
SYKEHJEM ERGOTERAPEUT 
HJEMMESYKEPLEIE SPESIAL-SPL. (demens, kreft, etc.) 
VELFERDSTEKNOLOGI FRIVILLIGE 

PASIENTEN

TILDELINGS-
KONTORET



TVERRFAGLIG MØTE   («Mandagsmøtet») 

Møtet har fokus på den enkelte pasients 
individuelle mål og problemstillinger 

FORMÅL 

Tverrfaglige vurderinger 

• ved uavklart problemstilling 

• ved behov for å gjøre endringer i opplegget 

DELTAKERE

• Møtet ledes av seksjonsleder sykehjem 
eller seksjonsleder hjemmetjenesten 

• Sykepleiere og/eller helsefagarbeider som 
kjenner pasienten godt 

• Sykehjemslegen 

• Fysioterapeut 

• Ergoterapeut 

• Tildelingskontoret 

AGENDA – «Hva er viktig for deg?» 

Gjennomgang av pasienters status, mål, framgang 
og muligheter – i henhold til vedtaket 

• Evaluering av tiltak 

• Legge nye planer 

• Fordele oppgaver – hvem gjør hva? 
• Kontakte pårørende, foreta hjemmebesøk, bestille 

hjelpemidler, avtale møter, trene med pasienten, 
osv. 

REGIONALT SAMARBEID MELLOM 
SYKEHJEMSLEGENE 

• Sykehjemsleger fra andre kommuner som 
har vikariert hos oss, skryter av det 
tverrfaglige møtet, som de mener fungerer 
godt og er til nytte for pasientene 



VEDTAKET – kommunen som forvaltningsorgan 

SØKNADEN kan: 
a) innvilges 
b) innvilges delvis 
c) avslås 
VEDTAKET skal inneholde: 
1. status/bakgrunn/fakta 
2. vurdering/begrunnelse 
3. lovhjemmel 
4. beskrivelse av 

tjenesten/tiltaket 
5. opplysninger om 

klageadgang og klagefrist 

• Vedtakene i Helse og mestring gjøres etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 pkt. 6 

• Søknad/henvendelse vurderes og behandles iht. forvaltningsloven 

KLAGEADGANG
Fylkesmannen er klageinstans for kommunale 
enkeltvedtak etter mange særlover (helse/omsorg) 

• Søker kan ta kontakt med saksbehandler 
som plikter å veilede med klagen 

• Klagen sendes til Tildelingskontoret som kan: 
a) innhente flere opplysninger 

og innvilge søknaden  
b) opprettholde avslaget 

Kommunen videresender da automatisk 
klagen til Fylkesmannen 

I noen saker går klagen til kommunens klageutvalg 
• Eks. utleieboliger, startlån, parkeringstillatelse, 

gebyrsaker 



VANLIGE MISFORSTÅELSER OG FEILTOLKNINGER
1: «Sykehuset bestemmer hvor pasienten skal / hvilke tjenester pasienten skal ha i kommunen»: 

• Det er kommunen som bestemmer hvilke tjenester som skal tilbys i kommunen. Både helse- og 
omsorgstjenesteloven og samhandlingsavtalen med sykehusene er klare på det området. 

2: «Legen bestemmer hvilke tjenester pasienten skal ha»: 

• Omsorgstjenesten bestemmer hvilke omsorgstjenester pasienten skal ha/tilbys. 
Tjenesten «overprøver» ikke legen, men vi har forskjellige oppgaver: 
o Legen har helseansvaret og bestemmer hvilken medisinsk behandling pasienten skal ha. 
o Omsorgstjenesten kartlegger, vurderer og beslutter hvilken pleie og omsorg pas. skal ha. 

3: «Pasienten bestemmer selv hvilke tjenester han skal ha»: 

• Lovverket er klart på dette området: Det er den kommunale helse- og omsorgtjenesten som 
bestemmer hvilke tjenester og hvordan de utøves – men i størst mulig grad sammen med pasienten, 
slik at pasienten har reell medvirkning.  («Hva er viktig for deg?») 

4: «Far har gjort seg fortjent til tjenester»: 

• Alder i seg selv, er ingen grunn for å få tjenester. Det er helsetilstanden som har betydning for det. 

5: «Når jeg blir gammel skal kommunen sørge for en sentral bolig til meg»: 

• Å skaffe seg bolig er et privat anliggende. Kommunens helse- og omsorgstjeneste driver ikke 
boligformidling. Det er sykdom/helsesvikt som gir behov for kommunal omsorgsbolig. 



FYLKESMANNENS TILSYN – mai 2019 

Tema for tilsynet: TILDELING OG EVALUERING AV TJENESTER 
I HJEMMET OG KORTTIDSOPPHOLD TIL ELDRE 

FM så spesielt på: 

• Kartlegging 

• Brukermedvirkning 

• Journalføring 

• Samhandling 

• Avvikshåndtering 

• Internkontroll 

• Fylkesmannen hadde på forhånd gjennomgått 
de 54 dokumentene vi sendte til dem 

Tilsynet gikk over 3 dager og inneholdt: 

• Gjennomgang av pasientjournaler inntil to år tilbake 

• Intervjuer med: Pasienter. Pårørende. Ansatte. 
Ledere. Tildelingskontoret. 
Sykehjemslegen. Rådmannen. 

• Fylkesmannen fant ingen avvik / lovbrudd. 

Rapporten fra Fylkesmannen er ennå ikke kommet (per 26.8.). På spørsmål sier lederen for tilsynet at 
rapporten ikke er blitt prioritert pga. stor arbeidsmengde og fordi vi ikke hadde noen lovbrudd. 
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