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Arkivsaksnr.: 15/243-21   Arkiv: 033 &84  

 

Fylkeseldrerådet - Møteprotokoll 22.02.2017  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/17 Eldrerådet 20.03.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Møteprotokoll tas til orientering. 

 

 

Vedlegg 

Møteprotokoll Fylkeseldrerådet 22.02.17 
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Arkivsaksnr.: 17/897-1   Arkiv: G70  

 

Internkontroll Helse og omsorg  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/17 Eldrerådet 20.03.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd tar forskriftsendringene og tjenesteområdets 

tiltak til orientering. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Regjeringen har vedtatt en ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten (vedlegg 1). Den slår tydelig fast at det er toppledelsen som har ansvaret for 

at virksomheten planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres. Forskriften er av stor 

betydning for alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Forskriften er et viktig virkemiddel for 

å sørge for at de utøvende tjenester etterlever de krav som finnes i lovgivningen på dette 

området.  

Forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring trådte i kraft 1. januar 2017.  

 

Beskrivelse av saken 

Den nye forskriften har som formål å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, 

kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og 

omsorgslovgivningen etterleves. Ringerike kommune har iverksatt en rekke tiltak for å møte de 

krav som har vært diskutert i grunnlagsdokumenter og høringer, og som nå er visualisert 

gjennom regjeringens endelige vedtak i forskrifts form: 

 God ledelse er helt avgjørende både for å gi gode tjenester og for å forbedre tjenester 

som ikke er gode nok. Det er i Ringerike kommune iverksatt et omfattende 

ledelsesopplæringsprogram, og ledelsen er nå organisert i flere lederteam plassert nær 

tjenesteyter. 

 Det ble i desember 2016 gjennomført en opplæring i den nye forskriften om ledelse og 

kvalitetsforbedring for alle ledere. 

 Tjenesteområdet har begynt arbeidet med en modell for hendelsesbasert analyse. 

Kommunens kriseteam har benyttet slik metode, med svært godt resultat. 
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 Det har vært gjennomført opplæring i alle enheter i bruk av avviksmodul i 

kvalitetssystemet. Det arbeides nå med å legge inne alle prosedyrer og godkjenning av 

disse. 

 Det er innført kvalitetsutvalg i helse og omsorgssektoren der alle medlemmene nå har 

gjennomført en to-dagers opplæring i kvalitet. 

 Ved hver driftsenhet er det enten etablert et kvalitetsforum eller en fagansvarlig 

 

Rådmannens vurdering 

Den nye forskriften erstatter dagens internkontrollforskrift for tjenestene, som er fra 2002. Den 

er tydeligere på hvilke oppgaver plikten til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere 

omfatter og utdyper kravet om systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. 

Den gjør det også lettere å slå fast hvem som har det overordnede ansvaret i kommunen. 

De tiltak som er gjennomført innen tjenesteområdet vil etter rådmannens syn tydeliggjøre 

utfordringer, ansvar, mangler og forbedringspotensialet ved den enkelte avdeling, og på den 

måten sikre standard og kvalitet både på tjenestetilbudet og pasientsikkerheten. 

 

Vedlegg 

1. Ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.02.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 17/1082-1   Arkiv:   

 

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester, - høring  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/17 Eldrerådet 20.03.2017 

/ Råd for funksjonshemmede  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådet anbefaler kommunestyret å vedta vedlagte forskrift for Ringerike kommune til 

lovendringen om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester, - kriterier og ventelister. 

 

 

Innledning / bakgrunn: 

Stortinget vedtok 9. juni 2016 endring av Pasient- og brukerrettighetsloven 

(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63) og Helse- og omsorgstjenesteloven 

(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30) som innebærer «å tydeliggjøre retten til 

sykehjemsplass eller opphold i sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 

omsorg» ifølge innstilling 372 L fra Helse- og omsorgskomiteen. 

Flertallet i komiteen (medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og 

Venstre) viser til at regjeringen i Prop. 99 l (2015-2016) begrunner lovendringen slik: 

 Det er den enkeltes behov for sykehjemsplass og ikke kapasiteten der den enkelte bor, 

som skal avgjøre. 

 Kommunen forpliktes sterkere enn i dag til å innfri de pliktene de har overfor den 

enkelte. 

 Krav om umiddelbare vedtak og ventelister gir forutsigbarhet som bruker og pårørende 

og gir også en helhetlig oversikt over hvor mange som venter på sykehjemsplass eller 

heldøgns tjenester i Norge. 

 Gjennom åpenhet om både kriterier for tildeling av plass og ventelister vil vi kunne se 

hvor behovene er størst, noe som igjen vil kunne bidra til at kommunene styrker 

innsatsen der behovene tydeliggjøres. 

Komiteens mindretall (Arbeiderpartiet og Senterpartiet) viser til at mange av høringsinstansene 

har uttalt seg kritisk til forslaget først og fremst fordi forslaget ikke gir noe mer «rett» til plass 

eller opphold. Når slik plass er det eneste som er forsvarlig, gjelder en slik rett også i dag. 

For kommunene betyr dette at de må sette i gang en prosess som skal munne ut i et vedtak om 

en lokal forskrift.  Lovendringene som tydeliggjør retten til sykehjemsplass og tilsvarende bolig 



  Sak 7/17 

 

 Side 6 av 7   

 

ble satt i kraft 1. juli 2016. Kommunene måtte allikevel gis tid til å vedta kommunale forskrifter 

med kriterier for tildeling av langtidsplass i kommunen, og på andre måter innrette seg etter 

lovkravene før pasientenes og brukernes rettigheter etter disse ikraftsettes.  

Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på å få satt i kraft de resterende lovendringene fra 1. 

juli 2017, herunder bestemmelsene om pasient og brukers rett til vedtak og til å bli satt på 

venteliste. Dette innebærer at de kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de senest kan 

tre i kraft 1. juli 2017. 

 

Beskrivelse av saken: 

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. 

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 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. 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen er i anledning lovendringen pålagt å utarbeide forslag til kommunal forskrift, som 

skal politisk godkjennes. 

Retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i 

ny § 2-1 e første ledd i pasient- og brukerrettighetsloven, er en presisering av gjeldende rett. 

Det samme er kommunenes korresponderende plikt til å tilby slike tjenester i ny § 3-2 a første 

ledd i helse- og omsorgstjenesteloven.  

Når det gjelder lovendringene knyttet til kommunale kriterier og ventelister fikk kommunene 

tid til å utarbeide, gjennomføre høring og vedta kommunale forskrifter med kriterier for 

tildeling av langtidsplass i kommunen og på andre måter innrette seg etter lovkravene før 

pasientenes og brukernes rettigheter ikraftsettes. 

Målet er å få hele ordningen i kraft i løpet av 2017, og Helse- og omsorgsdepartementet tar 

sikte på å få satt i kraft de resterende lovendringene knyttet til kommunale kriterier og 

ventelister fra 1. juli 2017, herunder bestemmelsene om pasient og brukers rett til vedtak 
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dersom vedkommende oppfyller kommunens kriterier og settes på venteliste. Dette innebærer 

at de kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1. juli 2017. 

Saken sendes til høring i Eldreråd og Råd for funksjonshemmede. Rådmannen anbefaler 

høringsinstansene å bifalle forslag til forskrift, som tydeliggjør retten til sykehjemsplass eller 

opphold i sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorg i Ringerike 

kommune, og retten til vedtak om ventelisteplassering. 

Forskriften er lett forståelig og godt anvendbar, og den skal «speile» praksis i Ringerike 

kommune. Den er i tråd med hva lovgiver har hatt til hensikt med at den skal regulere. Videre 

vil det være mulig å justere praksis (gjennom politiske vedtak) uten at det innebærer at 

forskriften må til ny behandling for hver endring.   

Rådmannen registrerer at Ringerike allerede har definert sine plasser som kort og 

langtidsplasser, og allerede opererer med ventelister. Kommunen trenger nå å utarbeide praksis 

for ventelistevedtak, og ha system for oppfølgning av disse. Ellers er dagens praksis så godt 

som i tråd med forslag til forskrift.  

Det vil ved behandlingen være jurist tilstede for orientering og å besvare spørsmål. 

 

Vedlegg: 

 

 Forslag til kommunal forskrift til lovendringen om rett til opphold i sykehjem eller 

tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, - kriterier og ventelister. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Eldrerådet 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/243-21   Arkiv: 033 &84  

 

Fylkeseldrerådet - Møteprotokoll 22.02.2017  
 

Forslag til vedtak: 

 

Møteprotokoll tas til orientering. 

 

 

 

Vedlegg 

Møteprotokoll Fylkeseldrerådet 22.02.17 
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Møteprotokoll 

                                                   

Fylkeseldrerådet 

Møtet ble ledet av Svein Arne Fossbakken. 
 

MØTESTED MØTEDATO TIDSPUNKT 

Fylkeshuset 22.02.2017 kl 12:00 – 14:00 

 
 
Til stede 
Turid Wickstrand Iversen H 
Sigve Brouwer MDG 
Anne Marie Borgan PENSJONISTFORB 
Erik Nilsedalen PENSJONISTFORB 
Marit Løkken FAGFORBUNDET 
Steinar Karlsen FAGFORBUNDET 
Svein Arne Fossbakken POSTPENSJ 

 
 
Fra administrasjonen 
Rådssekretær Rita Starup Andersen 
 
 
 

Orienteringer: 
 Orientering om fylkesplan og litt om regionreformen ved Anne Line Berglia 
 Orientering fra trafikksikkerhetskonferansen 6.-7. februar på Sundvolden ved Marit 

Løkken og Sigve Brouwer 
 Orientering om møte med NAV og Pensjonistforbundet 22. februar 

«Pensjonistforbundet mener det må være valgfritt om du vil ha utbetalingsmeldingen 
på papir eller på nett» ved Erik Nilsedalen 

 
 
 
Orientering fra Statens seniorråd ved Turid Wickstrand Iversen: 

 Frokostmøte 9. februar på Litteraturhuset i Oslo «Pensjonistenes frivillighet gir 
samfunnet milliarder»           

 Kompetansebygging for seniorer – Tilbudet for de eldste er for dårlig 
 Boligtiltaket for eldre – Funksjonsattest for bolig for tilrettelegging/omgjøring av 

boliger, (universell utforming) 
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 Høring om TEK 17 – Byggteknisk forskrift. Forenkling av reglene kommer. Hvis man skal 
bo hele livet i sin egen bolig er det viktig å ta hensyn til universell utforming 

 
 
Saker til behandling: 
 
1) Programoppdatering på studieturen til Barcelona 
Siste utgave av programmet ble tatt til orientering. 
Følgende deltar fra rådet: Erik Nilsedalen, Marit Løkken, Sigve Brouwer og Svein Arne 
Fossbakken. Marit Løkken og Rita Starup Andersen, (rådssekretær) reiser med busstransport 
fra Fylkeshuset. Rådet vil få tilsendt en oversikt over mobilnumrene til alle som reiser. 
 
2) Eventuell påmelding til Vestfold fylkeskommunes eldrerådskonferanse 19.-20. april 
Svein Arne Fossbakken deltar. 
 
3) Akershus eldreforum 28. mars 2017 –Dagskonferanse om eldres innflytelse og deltakelse i 
samfunnet 
Turid W. Iversen, Svein Arne Fossbakken og Marit Løkken deltar. 
 
4) Eventuell uttalelse på sak til hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring 15.03.17, sak: 
«Strategi idrett og friluftsliv- rullering av handlingsprogram for 2017» 
Saken ble tatt til orientering. 
 
 
  
Til behandling  
 

UTVALGSAK TITTEL ARKIVSAK 

   

PS 1/17 Årsmelding 2016 for fylkeseldrerådet 2017/226 

PS 2/17 Høring - forskrift om kommunalt pasient- og 
brukerregister (KPR) 

2017/225 

PS 3/17 Påmelding til landskonferansen for 
fylkeskommunale eldreråd 2017 

2017/226 

 Referatsaker  

RS 1/17 Videreføring av TT-reglementet fra 1.4.2017 2017/293 

RS 2/17 Nyhetsbrev januar 2017 - Statens seniorråd 2017/226 
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PS 1/17 Årsmelding 2016 for fylkeseldrerådet 

Forslag 

Fylkeseldrerådets årsmelding for 2016 tas til orientering. 
 

Behandling i fylkeseldrerådet - 22.02.2017  

Det ble gjort oppmerksom på noen endringer i årsmeldingen: 
Side 2 -  Rådet ble valgt i 2016.  
Side 5 og 6 under punkt 10 – flytt de siste kulepunktene foran.   

Avstemming 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

Årsmeldingen for 2016 ble enstemmig vedtatt inkludert noen mindre rettelser. 
 

PS 2/17 Høring - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) 

Behandling i råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud - 26.01.2017  

 

Avstemming 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

 
Råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud har følgende uttalelse til høringen: 
 
Hensikten med forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er å sikre pasientene 
(innbyggerne) bedre, raskere og enhetlige helse og omsorgstjenester. En ser nytten av et slikt 
register, men at det også kan ha negative følger. 
 
Den teknologiske utviklingen åpner for rask utvikling av systemer som også kan oppfattes som 
overvåkende, og en ser nødvendigheten av et strengt regelverk nedfelt i lov og forskrift som 
regulerer bruken av slike registre. 
 
I forslaget til forskrift for KPR registeret settes strenge krav til innsyn og bruk av registeret, men 
en ser at om registeret ikke bare skal ha en registrerende og overvåkende funksjon, må det 
allikevel være relativt enkelt i bruk.  Forskriften vil regulere tilgangen til opplysninger fra 
registeret, og det vil føres logg over hvem som henter opplysninger. Det er en kjensgjerning at 
om man har aldri så gode sikkerhetsrutiner, så har opplysninger fra beskyttede registre 
urettmessig blitt hentet ut, ofte i form av et konstruert behov for innsyn på en enkelt person. 
Det må derfor tas inn i forskriften at det opprettes et system som verifiserer bruken, og 
kontrollrutiner som sikrer at forskriften følges. 
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Behandling i fylkeseldrerådet - 22.02.2017  

 

Avstemming 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

Fylkeseldrerådet støtter høringsuttalelsen fra råd for likestilling av funksjonshemmede i 
Buskerud.   
 

PS 3/17 Påmelding til landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd 2017 

Forslag 

Fylkeseldrerådet melder på følgende medlemmer til landskonferansen for fylkeskommunale 
eldreråd 22.-24. mai 2017 i Ålesund: 
 

Behandling i fylkeseldrerådet - 22.02.2017  

 

Avstemming 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

Fylkeseldrerådet melder på Sigve Brouwer og Turid W. Iversen til landskonferansen for 
fylkeskommunale eldreråd 22.-24. mai 2017 i Ålesund. 
 
 



5 

RS 1/17 Videreføring av TT-reglementet fra 1.4.2017 

Behandling i fylkeseldrerådet - 22.02.2017  

 

Avstemming 

Enstemmig tatt til orientering. 

Vedtak 

Saken ble tatt til orientering. 
 

RS 2/17 Nyhetsbrev januar 2017 - Statens seniorråd 

Behandling i fylkeseldrerådet - 22.02.2017  

 

Avstemming 

Enstemmig tatt til orientering. 

Vedtak 

Saken ble tatt til orientering. 
 

Møtet hevet 

 

 

Svein Arne Fossbakken, leder    Erik Nilsedalen, nestleder



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/897-2  Arkiv: G70  

 

Sak: 7/17 

 

Saksprotokoll - Internkontroll Helse og omsorg  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd tar forskriftsendringene og tjenesteområdets 

tiltak til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.03.2017: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig tatt til orientering. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/897-1   Arkiv:   

 

Internkontroll Helse og omsorg  
 

Forslag til vedtak: 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd tar forskriftsendringene og tjenesteområdets 

tiltak til orientering. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Regjeringen har vedtatt en ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten (vedlegg 1). Den slår tydelig fast at det er toppledelsen som har ansvaret 

for at virksomheten planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres. Forskriften er av stor 

betydning for alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Forskriften er et viktig virkemiddel 

for å sørge for at de utøvende tjenester etterlever de krav som finnes i lovgivningen på dette 

området.  

Forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring trådte i kraft 1. januar 2017.  

 

Beskrivelse av saken 

Den nye forskriften har som formål å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, 

kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og 

omsorgslovgivningen etterleves. Ringerike kommune har iverksatt en rekke tiltak for å møte de 

krav som har vært diskutert i grunnlagsdokumenter og høringer, og som nå er visualisert gjennom 

regjeringens endelige vedtak i forskrifts form: 

 God ledelse er helt avgjørende både for å gi gode tjenester og for å forbedre tjenester 

som ikke er gode nok. Det er i Ringerike kommune iverksatt et omfattende 

ledelsesopplæringsprogram, og ledelsen er nå organisert i flere lederteam plassert nær 

tjenesteyter. 

 Det ble i desember 2016 gjennomført en opplæring i den nye forskriften om ledelse og 

kvalitetsforbedring for alle ledere. 

 Tjenesteområdet har begynt arbeidet med en modell for hendelsesbasert analyse. 

Kommunens kriseteam har benyttet slik metode, med svært godt resultat. 



 Det har vært gjennomført opplæring i alle enheter i bruk av avviksmodul i 

kvalitetssystemet. Det arbeides nå med å legge inne alle prosedyrer og godkjenning av 

disse. 

 Det er innført kvalitetsutvalg i helse og omsorgssektoren der alle medlemmene nå har 

gjennomført en to-dagers opplæring i kvalitet. 

 Ved hver driftsenhet er det enten etablert et kvalitetsforum eller en fagansvarlig 

 

Rådmannens vurdering 

Den nye forskriften erstatter dagens internkontrollforskrift for tjenestene, som er fra 2002. 

Den er tydeligere på hvilke oppgaver plikten til å planlegge, gjennomføre, evaluere og 

korrigere omfatter og utdyper kravet om systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og 

pasientsikkerhet. Den gjør det også lettere å slå fast hvem som har det overordnede ansvaret i 

kommunen. 

De tiltak som er gjennomført innen tjenesteområdet vil etter rådmannens syn tydeliggjøre 

utfordringer, ansvar, mangler og forbedringspotensialet ved den enkelte avdeling, og på den 

måten sikre standard og kvalitet både på tjenestetilbudet og pasientsikkerheten. 

 

Vedlegg 

1. Ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.02.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 



F orskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse - og omsorgstjenesten

Fastsatt ved kongelig resolusjon 28. oktober 2016 med hjemmel i lov 30. mars 1984 nr. 15
om statlig tilsyn med helse - og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) §7, lov 2. juli
1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 2 - 1 a tredje
ledd og § 3 - 4 a andre ledd, lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse - og
omsorgstjenester m.m. (helse - og omsorgstjenesteloven) § 3 - 1 tredje ledd og § 4 - 2 andre
ledd og lov 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven) § 1 - 3 a.
Fremmet av Helse - og omsorgsdepartementet.

§1Formål
Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse - og omsorgstjenester,

kvalitetsforbedring og pasient - og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse - og
omsorgslovgivningen etterleves.

§2Virkeområde
Forskriften gjelder virksomheter som er pålagt internkontrollplikt etter

a) helsetilsynsloven § 3
b) spesialisthelsetjenesteloven §2 - 1 a tredje ledd
c) helse - og omsorgstjenesteloven §3 - 1 tredje ledd eller
d) tannhelsetjenesteloven §1 - 3 a.

Forskriften gjelder også virksomhe ter som er pålagt plikt til å arbeide systematisk for
kvalitetsforbedring og pasient - og brukersikkerhet etter
a) spesialisthelsetjenesteloven §3 - 4 a eller
b) helse - og omsorgstjenesteloven §4 - 2.

§3 Ansvaret for styringssystem
Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres og

gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med denne forskriften
og at medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette.

§4 Definisjon
I denne forskriften betyr styringssystem for helse og omsorgstjenesten den del av

virksomhetens styring som omfatter hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges,
gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av
helse - o g omsorgslovgivningen.

§5 Omfang og dokumentasjon
Styringssystemet, jf. pliktene i §§ 6 – 9, skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart,

aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig.
Hvordan pliktene etter denne forskriften etter leves, skal dokumenteres i den form og det

omfang som er nødvendig ut i fra virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.



Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig.

§6 Plikten til å planlegge
Plikten til å planlegge virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver:

a) ha oversikt over og beskrive virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og organisering.
Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt
og hvordan det sk al arbeides systematisk for kvalitetsforbedring og pasient - og
brukersikkerhet i virksomheten

b) innhente tilstrekkelig informasjon og kunnskap til å kunne planlegge og gjennomføre
oppgavene

c) ha oversikt over relevant regelverk, retningslinjer og veiledere, og planlegge hvordan
dette skal gjøres kjent i virksomheten

d) ha oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på
etterlevelse av myndighetskrav og områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av
kvaliteten på tjeneste n og pasient - og brukersikkerheten

e) planlegge hvordan risiko som beskrevet i § 6 d kan minimaliseres og særlig legge vekt på
risikofaktorer forbundet med samhandling internt og eksternt

f) ha oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring
g) ha oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser, evalueringer, klager,

brukererfaringer, statistikk, informasjon og annet som sier noe om virksomheten
overholder helse - og omsorgslovgivningen, inkludert om tjenestene er faglig forsvarlige
og om virksomhe ten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient - og
brukersikkerhet.

§7 Plikten til å gjennomføre
Plikten til å gjennomføre virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver:

a) sørge for at virksomhetens oppgaver, organisering og planer er kjent i virksomheten og
gjennomføres

b) sørge for at medarbeidere i virksomheten har nødvendig kunnskap om og kompetanse i
det aktuelle fagfeltet, relevant regel verk, retningslinjer, veiledere og styringssystemet

c) utvikle og iverksette nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å
avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse - og omsorgslovgivningen,
inkludert brudd på krav til faglig forsvarlighet og systematisk arb eid for
kvalitetsforbedring og pasient - og brukersikkerhet

d) sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring
utnyttes

e) sørge for å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende.

§8 Plikten til å evaluere
Plikten til å evaluere virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver:

a) kontrollere at virksomhetens oppgaver, tiltak, planer og mål gjennomføres



b) vurdere om gjennomføringen av oppgavene, tiltakene og planene er egnet til å etterleve
krav i helse - og omsorgslovgivningen, inkludert krav til faglig forsvarlighet og
systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient - og brukersikkerhet

c) evaluere om iverksatte tiltak ivaretar kravene i helse - og omsorgslovgivningen
d) vurdere virksomheten på bakgrunn av pasienter, brukere og pårørendes erfaringer
e) gjennomgå avvik, herunder uønskede hendelser, slik at lignende forhold kan forebygges
f) minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot

tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som
forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten.

§9 Plikten til å korrigere
Plikten til å korrigere virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver:

a) rette opp uforsvarlige og lovstridige forhold
b) sørge for korrigerende tiltak som bidrar til at helse - og omsorgslovgivningen etterleves,

inkludert faglig forsvarlige tjenester, og at systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og
pasient - og brukersikkerhet g jennomføres.

c) forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette
opp og forebygge overtredelse av helse - og omsorgslovgivningen, inkludert krav til
faglig forsvarlighet og systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient - og
brukersikkerhet.

§10 Ikrafttredelse

Forskri ften trer i kraft 1. januar 2017 . Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 20.
desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse - og omsorgstjenesten.
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Arkivsaksnr.: 17/1082-1   Arkiv:   

 

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester, - høring  
 

Forslag til vedtak: 

 

Rådet anbefaler kommunestyret å vedta vedlagte forskrift for Ringerike kommune til 

lovendringen om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester, - kriterier og ventelister. 

 

 

Innledning / bakgrunn: 

Stortinget vedtok 9. juni 2016 endring av Pasient- og brukerrettighetsloven 

(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63) og Helse- og omsorgstjenesteloven 

(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30) som innebærer «å tydeliggjøre retten til 

sykehjemsplass eller opphold i sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 

omsorg» ifølge innstilling 372 L fra Helse- og omsorgskomiteen. 

Flertallet i komiteen (medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og 

Venstre) viser til at regjeringen i Prop. 99 l (2015-2016) begrunner lovendringen slik: 

 Det er den enkeltes behov for sykehjemsplass og ikke kapasiteten der den enkelte bor, 

som skal avgjøre. 

 Kommunen forpliktes sterkere enn i dag til å innfri de pliktene de har overfor den 

enkelte. 

 Krav om umiddelbare vedtak og ventelister gir forutsigbarhet som bruker og 

pårørende og gir også en helhetlig oversikt over hvor mange som venter på 

sykehjemsplass eller heldøgns tjenester i Norge. 

 Gjennom åpenhet om både kriterier for tildeling av plass og ventelister vil vi kunne se 

hvor behovene er størst, noe som igjen vil kunne bidra til at kommunene styrker 

innsatsen der behovene tydeliggjøres. 

Komiteens mindretall (Arbeiderpartiet og Senterpartiet) viser til at mange av 

høringsinstansene har uttalt seg kritisk til forslaget først og fremst fordi forslaget ikke gir noe 



mer «rett» til plass eller opphold. Når slik plass er det eneste som er forsvarlig, gjelder en slik 

rett også i dag. 

For kommunene betyr dette at de må sette i gang en prosess som skal munne ut i et vedtak 

om en lokal forskrift.  Lovendringene som tydeliggjør retten til sykehjemsplass og tilsvarende 

bolig ble satt i kraft 1. juli 2016. Kommunene måtte allikevel gis tid til å vedta kommunale 

forskrifter med kriterier for tildeling av langtidsplass i kommunen, og på andre måter innrette 

seg etter lovkravene før pasientenes og brukernes rettigheter etter disse ikraftsettes.  

Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på å få satt i kraft de resterende lovendringene fra 

1. juli 2017, herunder bestemmelsene om pasient og brukers rett til vedtak og til å bli satt på 

venteliste. Dette innebærer at de kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de senest 

kan tre i kraft 1. juli 2017. 

 

Beskrivelse av saken: 

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. 

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 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. 

 

Rådmannens vurdering: 
Rådmannen er i anledning lovendringen pålagt å utarbeide forslag til kommunal forskrift, som skal 

politisk godkjennes. 

Retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 

i ny § 2-1 e første ledd i pasient- og brukerrettighetsloven, er en presisering av gjeldende rett. 

Det samme er kommunenes korresponderende plikt til å tilby slike tjenester i ny § 3-2 a første 

ledd i helse- og omsorgstjenesteloven.  

Når det gjelder lovendringene knyttet til kommunale kriterier og ventelister fikk kommunene 

tid til å utarbeide, gjennomføre høring og vedta kommunale forskrifter med kriterier for 



tildeling av langtidsplass i kommunen og på andre måter innrette seg etter lovkravene før 

pasientenes og brukernes rettigheter ikraftsettes. 

Målet er å få hele ordningen i kraft i løpet av 2017, og Helse- og omsorgsdepartementet tar 

sikte på å få satt i kraft de resterende lovendringene knyttet til kommunale kriterier og 

ventelister fra 1. juli 2017, herunder bestemmelsene om pasient og brukers rett til vedtak 

dersom vedkommende oppfyller kommunens kriterier og settes på venteliste. Dette innebærer 

at de kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1. juli 2017. 

Saken sendes til høring i Eldreråd og Råd for funksjonshemmede. Rådmannen anbefaler 

høringsinstansene å bifalle forslag til forskrift, som tydeliggjør retten til sykehjemsplass eller 

opphold i sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorg i Ringerike 

kommune, og retten til vedtak om ventelisteplassering. 

Forskriften er lett forståelig og godt anvendbar, og den skal «speile» praksis i Ringerike 

kommune. Den er i tråd med hva lovgiver har hatt til hensikt med at den skal regulere. Videre 

vil det være mulig å justere praksis (gjennom politiske vedtak) uten at det innebærer at 

forskriften må til ny behandling for hver endring.   

Rådmannen registrerer at Ringerike allerede har definert sine plasser som kort og 

langtidsplasser, og allerede opererer med ventelister. Kommunen trenger nå å utarbeide 

praksis for ventelistevedtak, og ha system for oppfølgning av disse. Ellers er dagens praksis 

så godt som i tråd med forslag til forskrift.  

Det vil ved behandlingen være jurist tilstede for orientering og å besvare spørsmål. 

 

Vedlegg: 

 

 Forslag til kommunal forskrift til lovendringen om rett til opphold i sykehjem eller 

tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, - kriterier og ventelister. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 



FORSKRIFT OM KRITERIER FOR TILDELING AV LANGTIDS-

OPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT 

TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER I RINGERIKE 

KOMMUNE 

Hjemmel: Fastsatt av Ringerike kommunestyre xx/xx 2017 med hjemmel i lov om 

kommunale helse- og omsorgstjenester (LOV-2011-06-24-30) § 3-2a andre ledd. 

 

Kapittel 1 

FORMÅL, LOVGRUNNLAG, DEFINISJONER, VIRKEOMRÅDE OG 

ORGANISERING 

 

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskrift er å gi kriterier for tildeling til langtidsopphold i sykehjem eller 

bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Ringerike kommune. 

Forskriften regulerer videre hvordan kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som 

venter på langtidsopphold.  

§ 2 Lovgrunnlag 

Hjemmel for tildeling er lov om pasient- og brukerrettigheter (LOV-1999-07-02-63) §§ 2-1 a 

andre ledd (rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen) og 2-1 e første ledd 

(rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig), jfr. lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester (LOV-2011-06-24-30) §§ 3-1, 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c og 3-2 a. 

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. Kommunen er pålagt å fastsette forskrifter med kriterier for tildeling av 

langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. 

§ 3 Definisjoner  

Med sykehjem menes helseinstitusjon som faller inn under forskrift 16. desember 2011 nr. 

1254 om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon § 1 bokstav d og e og § 2. 

Omsorgsinstitusjoner med langtidsopphold for personer som har omfattende behov for helse- 

og omsorgstjenester etter forskriften § 1 a til c er ikke helseinstitusjoner etter § 2, og vil derfor 

ikke falle inn under begrepet sykehjem i denne forskrift. 

Med langtidsopphold menes opphold i sykehjem på ubestemt tid. 

Med tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester menes boliger:  

a) der beboernes tjenestebehov vanligvis er så stort at det er sammenlignbart med 

tjenestebehovet som beboere i sykehjem har, 



b) der det er mulig å gi døgnkontinuerlige tjenester,  

c) der det er mulig å føre tilsyn med pasientene eller brukerne tilsvarende som i 

sykehjem, 

d) der det er mulig å motta tjenester fra helse- og omsorgspersonell med kompetanse 

tilsvarende hva personell vanligvis har i sykehjem, og 

e) der muligheten for å tilkalle hjelp, og responstida før personalet kan komme til 

boligen, er tilsvarende som i sykehjem. 

§ 4 Virkeområde 

Denne forskrift gjelder for pasienter og brukere som oppholder seg i Ringerike kommune, jf. 

lov 24. juni 2011 nr. 30 § 3-1 første ledd, og som har behov for helse- og omsorgstjenester 

tilsvarende som i sykehjem. 

§ 5 Organisering, ansvar og myndighet 

Ringerike kommune disponerer til enhver tid et visst antall plasser som er beregnet for 

langtidsopphold i sykehjem, samt boliger særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, jf. 

forskriftens § 3. Hvor mange langtidsplasser i sykehjem/ boliger særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester kommunen disponerer til enhver tid framgår av kommunens 

internkontrollsystem. 

Enkeltvedtak i henhold til denne forskrift fattes av Ringerike kommune ved 

Tildelingskontoret. 

 

Kapittel 2 

TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM 

§ 6 Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem 

Langtidsopphold i sykehjem tildeles personer som  

1. har omfattende behov for helse- og omsorgstjenester, og 

2. er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og som ikke lenger mestrer dagliglivets 

gjøremål på grunn av kognitiv svikt eller fysisk funksjonstap, og  

3. ikke på et forsvarlig nivå får dekket sitt daglige behov for helsetjenester, pleie og 

omsorg i eget hjem. 

 

Andre relevante tiltak som tidsbegrenset opphold i institusjon, dagtilbud, utvidet 

hjemmetjeneste, tverrfaglig vurdering og bedre tilrettelegging i hjemmet skal på forhånd være 

utprøvd og/eller vurdert 

 

 

 



Kapittel 3 

RETT TIL ENKELTVEDTAK OG OPPFØLGING AV BRUKERE SOM VENTER 

PÅ LANGTIDSOPPHOLD / TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT 

FOR HELDØGNS TJENESTER 

§ 7 Vedtak om at kriterier for langtidsopphold er oppfylt  

Dersom pasient eller bruker er vurdert å oppfylle kriteriene for tildeling av langtidsopphold i 

sykehjem eller bolig med særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, skal opphold i sykehjem 

eller disposisjonsrett til bolig, tildeles umiddelbart. 

Dersom kommunen ikke har ledig plass i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester på det tidspunkt bruker eller pasient får vedtak om rett til slik plass/bolig, 

skal kommunen fatte enkeltvedtak om rett til å stå på venteliste til slik plass. Kommunen skal 

i disse tilfellene fatte enkeltvedtak om hvorledes pasient eller bruker ivaretas fram til opphold 

tildeles.  

Pasient eller bruker som bor hjemme og har fått vedtak om venteliste jf. 2.ledd, skal få tildelt 

opphold innen åtte uker. 

 

§ 8 Oversikt over brukere som venter på langtidsopphold 

Kommunen skal til enhver tid ha oversikt over hvilke personer som har fått vedtak om 

venteliste jf. § 7,2.ledd.  

 

 

Kapittel 4 

KLAGE OG IKRAFTTREDELSE 

§ 9 Klage 

Ved klage på enkeltvedtak etter denne forskrift, gjelder bestemmelsene i lov 2. juli 1999 nr. 

63 om pasient og brukerrettigheter kapittel 7.  

§ 10 Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2017. 
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