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Høringssvar: Høring - Rett til opphold i sykehjem

NSF har mottatt invitasjon til å avgi høringssvar om Rett til opphold i sykehjem, og takker for muligheten til å komme 
med innspill. 

Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste. NSF har nedfelt i sitt prinsipprogram at hele befolkningen må sikres et 
likeverdig tilbud, der pasientrettigheter står i fokus.

Regjeringsplattformen fastslår at lovfestet rett til sykehjemsplass skal utredes. NSF har som et av sine hovedmål  å 
sikre at pasienter nødvendige og forsvarlige helsetjenester. Alle tiltak som styrker dette er vi  positive til. Vi er imidlertid 
usikre på om en lovfesting  vil være en styrking i forhold til dagens regelverk. Dette fordi man allerede har en god 
rettighetsfesting i det gjeldende lovverket. Vi har utdypet dette under.

Dagens situasjon:
Per i dag har alle lovfestet rett til nødvendig helsehjelp i form av sykehjemsplass dersom dette er det eneste forsvarlige. 
Kriteriene nevnt i høringsnotatet er altså allerede i dag tilstede i lovs form. Dersom en kvalifiserer for sykehjemsplass, 
men kommunen ikke har slike ledig, så må det også i følge det allerede gjeldende lovverket ordnes med tilsvarende 
kvalifisert hjelp i enten hjemmet eller annen kommunal bolig frem til ledig plass i institusjon. 
Dersom man har behov for nødvendig helsehjelp i form av er heldøgns helse- og omsorgstilbud,  plikter altså 
kommunene å yte slik hjelp. 
Vi mener at de tilfeller hvor det har skjedd at brukere med behov for heldøgns helse- og omsorgstilbud ikke har fått 
dette, skyldes mangelfull og feilaktig saksbehandling fra kommunens side og ikke manglende lovfesting av rett til slik 
helsehjelp.  Det er derfor kommunenes plikt til god og forsvarlig saksbehandling, og kommunens plikt til å yte forsvarlig 
og omsorgsfull hjelp som er brutt i slike tilfeller. 

Ventelister: 
Lovforslaget gir lov å føre ventelister igjen.  Det er likevel fortsatt behov, og ikke ansiennitet på ventelisten som skal 
bestemme hvem som skal tildeles plass først. Det er viktig at dette prinsippet formidles ut til borgerne. 
Vi vet at det i mange kommuner er ført ventelister «under bordet» i perioden det ikke har vært tillatt å ha ventelister til 
sykehjem, så vi er positive til at denne praksisen nå kan gjøres i åpenhet igjen. Dersom kommunene skal ha nok 
plasser i heldøgns institusjoner til at de til en hver tid kan tilby plass så snart søknaden er innvilget, vil dette medføre en 
stor utbygging av antallet plasser i  norske kommuner. Vi anser at dette er en lite hensiktsmessig bruk av begrensede 
økonomiske midler. 
NSF savner imidlertid et konkret  forslag om hvor lenge den enkelte kan stå på ventelisten før kommunen må tildele 
plass i institusjon. Vi mener det er lite ønskelig med en situasjon der folk blir stående på venteliste i uker og måneder 
uten at de har fått angitt hvor lenge denne situasjonen vil vare. 
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NSF mener at det vil være riktig å utvide retten til å få tildelt plass også til de som kan være hjemme i en begrenset 
periode med tilbud om forsvarlig hjelp. Dette vil kunne skape trygghet for både brukere og pårørende. Samtidig mener vi 
altså at det være i brukernes interesse at det gis en tidsbegrensning for hvor lenge man kan stå på venteliste etter å ha 
fått innvilget rett til plass. Det vil være en uthuling av brukernes rettsikkerhet dersom de får vedtak om plass uten at en 
plass tilbys til dem innen rimelig kort tid.  

Objektive vilkår: 
I høringsnotatet er det listet opp forslag til objektive vilkår for tildeling av rettighetsfestet plass i tilbud om heldøgns pleie- 
og omsorg. Alder og spesielle diagnoser er bruk som eksempel på dette. NSF mener at det alltid må gjøres individuelle 
vurderinger av den enkeltes behov for opphold basert på behov for helse- og omsorgstjenester, og at alder eller 
diagnose i seg selv ikke kan utløse rett til plass i institusjon. 
Innføring av slike objektive vilkår kan gi lange ventelister og medføre en opprusting av tjenestetilbudet på høyeste nivå 
på bekostning av gode og brede tilbud på lavere nivå i omsorgstrappen.  Dette vil være en uheldig og uønsket 
konsekvens for alle aktører.  
NSF mener at både medisinske og sykepleiefaglige kriterier må gis individuell vurdering og legges til grunn for 
behandlingen av hver enkelt søknad. 

Nasjonale og kommunale kriterier: 
Norske kommuner har ulik oppbygging av sine helse- og omsorgstjenester. Noen kommuner har satset på å utvikle et 
bredt hjemmebasert tjenestetilbud, mens andre har en mer institusjonsbasert omsorg. Kommunene har i dag relativt 
stor valgfrihet når de utvikler sine helse- og omsorgstjenester, og det er i dag store variasjoner i hvordan de løser sine 
lovpålagte helse- og omsorgstjenesteforpliktelser. Både kommunens størrelse, demografi, økonomi og geografi avgjør 
hva slags profil kommunene velger for sine tjenester. 
Nasjonale kriterier for tildeling av sykehjemsplass vil kunne minske denne valgfriheten for kommunene, og dermed 
være i strid med den kommunale selvråderetten.
Samtidig stilles det av og til spørsmål ved om enkelte kommuner faktisk oppfyller sine plikter i henhold til lovverket. 
Nasjonale retningslinjer vil kunne gi en mer helhetlig og lik praksis uavhengig av kommunens størrelse og økonomi. 
Kriterier for til deling av sykehjemsplasser og bruk av ventelister vil legge et større press på kommunen, samtidig vil de i 
noen tilfeller kunne tydeliggjøre behovet for rett omsorgsnivå. 

NSF mener at en ordning md felles, statlige kriterier bør utprøves for en evt iverksetting, og avventer en utprøving av 
nasjonale kriterier. 
 
Det foreslås at kommunene skal ha plikt til å ha og orientere sine innbyggere om hvilke kommunale kriterier som ligger 
til grunn for tildeling av plass i institusjon. NSF mener at det er viktig at alle som er i behov av ulike former for helse- og 
omsorgstjenester, får god informasjon om sine rettigheter og hva slags tilbud kommunen har. Vi mener at også 
gjeldende lovverk gir brukerne slike rettigheter, men er positive til at dette tydeliggjøres.
 

NSF mener:
Dagens lovverk ivaretar søkernes rettskrav•
Dagens praksis og saksbehandling ivaretar ikke alltid søkernes rettskrav•
Felles kriterier for tildeling av et heldøgns helse- og omsorgstjenestetilbud bør utredes•
Alle helse- og omsorgstjenester skal være tilpasset brukernes individuelle behov•
Brukernes egne synspunkter og ønsker må etterspørres og tillegge vekt når det søkes om kommunale heldøgns •

helse- og omsorgstjenester, og pårørende må involveres sammen med brukere når tjenestene skal utformes

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By         Kari Elisabeth Bugge
Forbundsleder         Fagsjef
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