Haugesund kommune
Vedtakskontoret for helse- og
omsorgstjeneste

HVILKE UTGIFTER SKAL DEKKES VED KORT- OG LANGTIDSOPPHOLD I
INSTITUSJON?
1. Bakgrunn
Hvilke utgifter som skal dekkes i forbindelse med at en pasient tas inn på kort- eller langtidsopphold på
institusjon reguleres av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av 16.12.2011
nr. 1349 § 7. Det følger av denne bestemmelsen at «Egenandelen skal omfatte kost, losji, medisiner mv.
samt helse- og omsorgstjenester som kommunen organiserer etter helse- og omsorgstjenesteloven».
De ytelsene som er uttrykkelig nevnt i bestemmelsen skal dekkes ved institusjonsopphold. Ut over disse
ytelsene er det opp til kommunens skjønn å bestemme hvilke tjenester vederlaget skal dekke. Da
bestemmelsen ikke uttømmende regulerer området, må kommunen konkret vurdere hvilke andre ytelser
som eventuelt skal omfattes av vederlaget.
Det kan oppstå tolkningsproblemer knyttet til hva som faller inn under begrepene i forskriften, eks. «kost
og losji» og «mv.».
Vedtakskontoret har i dialog med leder for omsorgssentrene i kommunen kommet frem til at det er
behov for å klargjøre hvilke utgifter som skal dekkes i forbindelse med at en pasient tas inn på kort- eller
langtidsopphold på institusjon i Haugesund kommune. Informasjon knyttet til utgiftsdekning er viktige
opplysninger for pasient og pårørende, og det er viktig at kommunen er tydelig på dette området.
Ut fra et brukermedvirkningssynspunkt vurderes det at informasjon om utgiftsdekning bør være
tilgjengelig på kommunens nettside.

2. Regelverk
Nedenfor følger en oversikt over aktuelle lover og regler:
-

Helse- og omsorgstjenesteloven av 24.06.2011 nr. 30
Pasient- og brukerrettighetsloven av 02.07.1999 nr. 63
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.02.1967 nr.
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av 16.12.2011 nr. 1349
Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie av 14.11.1988 nr. 932

Besøksadresse
Kirkegaten 85
Postadresse
Postboks 2160
5504 Haugesund

Sentralbord
52744203
Telefaks

Bankgiro
3240.07.22020
Organisasjonsnr
944 073 787

E-postadresse
postmottak@haugesund.kommune.no

3. Problemområder
Kommunen krever egenandel av beboere ved korttids- og langtidsopphold i institusjon i henhold til
gjeldende satser i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester §§ 3 og 4.
Haugesund kommune bør være tydelige i forhold til hvilke utgifter som skal dekkes når en pasient er
innlagt på kort- eller langtidsopphold i institusjon. Bakgrunnen for dette er at regelverket åpner for
tolkning på enkelte områder.
Det vil ikke være mulig å ta høyde for alle situasjoner som kan oppstå i en oppregnet liste. Ved å ha en
ryddig og oversiktlig fremstilling av kommunens praksis på området vil man imidlertid kunne unngå
enkelte misforståelser og uklarheter.

4. Oversikt over hva som inngår i egenandelsberegningen ved kort- og langtidsopphold i
sykehjem.
Allmennlege
Kommunen dekker tilsyn og behandling av kommunens tilsynslege, eller annen allmennlege som
kommunen har avtale med – for eksempel legevaktslege.
Spesialistbehandling
Spesialistbehandling henvist av lege, jf. pkt. 1, dekkes av kommunen både ved kort- og langtidsopphold.
Transport til og fra spesialistbehandling dekkes av NAV og kommunen i samarbeid.
For korttidsbrukere som har fått spesialisthenvisning før korttidsoppholdet, foreskrevet av annen enn
tilsynslege, dekker ikke kommunen egenandel.
Fysioterapi og ergoterapi
Behandling av kommunalt ansatt fysioterapeut dekkes ved alle typer opphold, og gis etter faglig
vurdering på grunnlag av behov og kapasitet.
For pasienter på langtidsopphold kan det være aktuelt at fysioterapeut veileder de ansatte på
avdelingene i forhold til aktuelle tiltak.

Tannbehandling
Nødvendig tannbehandling hos fylkeskommunens tannhelsetjeneste dekkes ved alle typer døgnopphold.
Tap av tannprotese dekkes ikke av kommunen.

Medisiner
Utgifter til nødvendige medisiner rekvirert av lege dekkes ved både kort- og langtidsopphold.
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-

Dersom det oppstår en situasjon hvor det blir foreskrevet en alternativ medisin enn hva
tilsynslegen har forordnet og som gir en merkostnad, må medisinen påregnes å betales av
pasienten selv.

Medisinsk forbruksmateriell
Sprøyter, bandasjer, bleier m.m. dekkes av kommunen.
Kompresjonsstrømpe/antitrombosestrømpe, hoftebukse o.l. dekkes bare hvis det er forordnet av
tilsynslege.
Briller
Innkjøp, reparasjon og erstatning av briller dekkes ikke av kommunen.
Høreapparat
Innkjøp, batterier, reparasjon og erstatning av høreapparat dekkes ikke av kommunen. Det er mulig å
søke NAV om støtte til innkjøp og reparasjon. (annen anbefaling fra helsedirektoratet ift egenandel)
Måltid
Alle måltider dekkes ved døgnopphold.
Hygieneartikler
Kommunen holder såpe, sjampo, barberskum og tannkrem. Dersom beboer ønsker andre typer/merker
enn det som kommunen kjøper inn må bruker selv betale for dette.
Hudpleieprodukter som inngår i behandling dekkes av kommunen.
Hudpleieprodukter for eget velvære dekkes av beboer.
Fotpleie og hårpleie
Utgifter til fotpleie og hårpleie betales av beboer selv.
Privat tøy
Vask av privat tøy dekkes ved alle typer opphold når tøyet er merket med navn, tåler maskinvask og ikke
farger av. Kommunen erstatter ikke tøy som forsvinner eller blir ødelagt i vask.

Sengetøy
Dekkes ved alle typer opphold.
Aktivitets- og velferdstiltak
Beboer betaler vanligvis ikke for aktivitets- og velferdstiltak på institusjon. Ved spesielle arrangementer
har institusjonen anledning til å kreve egenandel av beboer.
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Ferier/turer/arrangement utenfor institusjonen som beboer ønske å delta på dekkes ikke av kommunen.
Transport
Transport til og fra institusjon ved inn- og utskrivning dekkes ikke av kommunen.
Fritidsreiser dekkes ikke av kommunen.
Beboere som er svaksynt eller har bevegelseshemning kan søke til fylkeskommunen om TT-kort.

ANNET:
Erstatning fra kommunens innboforsikring kan utløses når eiendeler er blitt stjålet etter innbrudd i
bygning, eller skadd f.eks. i brann. Erstatning gjelder ikke hvis eiendeler blir frastjålet ved f.eks.
butikkbesøk.
Kommunens forsikring har en svært høy egenandel som må dekkes av beboer. Beboer anbefales derfor å
tegne egen innboforsikring.
Kommunen har tegnet ansvarsforsikring som utløses dersom det kan påvises at kommunen/ansatte har
vist uaktsomhet i sin utøvelse av oppgaver og dermed påført 3.person skade.
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