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Omorganisering av omsorgsbolig til del av helseinstitusjon (sykehjem)
Vi viser til eposthenvendelse av 01.10.12 fra Fylkesmannen i Østfold v/Kjersti Haugan.
Fylkesmannen spør om omsorgsbolig kan omorganiseres til en del av sykehjem, slik at
en person lovlig kan tilbakeholdes med hjemmel i pasient- og brukerrettighetsloven
kapittel 4A, jf. § 4 A-4 første ledd som forutsetter at innleggelse og tilbakeholdelse bare
kan skje i helseinstitusjon.
Hvordan kommunen velger å tilby de tjenestene de er pålagt å tilby, ligger i
utgangspunktet innenfor kommunens organisasjonsfrihet. Herunder kan kommunen
definere at en leilighet som ligger i tilknytning til et sykehjem, skal høre inn under dette.
En slik omorganisering forutsetter imidlertid at kommunen sørger for at leiligheten og
tilbudet som gis der, oppfyller kravene i sykehjemsforskriften, da særlig §§ 2-1 og 3-2.
Omorganisering vil innebære at tjenestene til pasienten tilbys som et heldøgns
opphold med nødvendig omsorg og bistand, samt nødvendig medisinsk behandling.
Dette til forskjell fra omsorgsboliger, der tjenestene tildeles individuelt ved enkeltvedtak
fra kommunens helse- og omsorgstjeneste. I praksis vil det da innebære at personalet
som yter pasienten tjenester ansettes i sykehjemmet.
I tillegg må pasienten betale egenbetaling iht. forskrift om egenandel for kommunale
helse- og omsorgstjenester § 3. I omsorgsbolig betales til sammenlikning husleie.
Det må også forutsettes at ordningen er i samsvar med politiske vedtak i kommunen.
Oppsummert er en slik omorganisering fra omsorgsbolig til institusjon tillatt, men dette
forutsetter også at kravene til helseinstitusjon er oppfylt og regelverket for disse følges.
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