
 

Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • legeforeningen@legeforeningen.no •  Besøksadresse: Akersgt. 2 
www.legeforeningen.no • Telefon: +47 23 10 90 00 •  Faks: +47 23 10 90 10 • Org.nr. NO 960 474 341 MVA • Bankgiro 5005.06.23189  

 

 Lokalforeningene 

Norsk forening for allmennmedisin 

Allmennlegeforeningen 

Norsk samfunnsmedisinsk forening 

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid 

Norsk indremedisinsk forening 

Norsk geriatrisk forening 

Norsk kirurgisk forening 

Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin 

Norsk forening for palliativ medisin 

Norsk selskap for akuttmedisin 

 
Deres ref.:                         Vår ref.: 15/4207  Dato 08.09.2015  

Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 

tjenester - kriterier og ventelister  

 

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om  

rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, og plikt til å føre ventelister over pleietrengende 

som venter på plass. 

 

Det skal fremgå klart av loven at pasienten har rett til slikt opphold dersom dette etter en helse- og 

omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten nødvendige og forsvarlige 

tjenester. Behandlende leges vurderinger skal vektlegges og være en del av beslutningsgrunnlaget 

for kommunen. Ifølge HOD vil lovforslaget innebære en vesentlig styrking av rettighetene til eldre 

pleietrengende i praksis, og vil forplikte kommunene sterkere enn i dag til å innfri pliktene de har.  

 

I høringsnotatet er det foreslått følgende lovendringer:  

 Retten til sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 

tjenester presiseres i pasient- og brukerrettighetsloven.  

 Regjeringen vil innføre nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller 

tilsvarende bolig, og foreslår hjemmel for å gi slike nasjonale kriterier.  

 Inntil nasjonale kriterier er på plass foreslår Regjeringen at pasient og bruker gis rett til 

vedtak om vedkommende oppfyller kommunale kriterier for langtidsopphold i sykehjem og 

tilsvarende bolig. Kommunen skal i forskrift fastsette kriterier ut fra lokale behov og 

tjenestetilbud.  

 

Les mer: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---rett-til-opphold-i-sykehjem-eller-

tilsvarende-bolig-sarskilt-tilrettelagt-for-heldogns-tjenester---kriterier-og-ventelister/id2438834/ 

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  

9. november 2015. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningen mener – Høringer. 

 

Med hilsen 

Den norske legeforening 

 

Sara Underland Mjelva 
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