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5.2 Institusjonstjenester – korttidsopphold 

 

5.2.1. Tidsbegrenset opphold – Avlastning 
 

Tidsbegrenset opphold – Avlastning  
Tjenestebeskrivelse: Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og 

omsorgstjenester der formålet er å avlaste personen/personene 
(pårørende eller andre) som til daglig utfører omsorgsarbeidet.   
 

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav d.  
 

Formål: Den daglige omsorgsyter skal få avlastning fra sine daglige 
omsorgsoppgaver.   
  

Målgruppe: Personer med omfattende omsorgsbehov hele døgnet.  

 
Kriterier/Vurdering: Følgende vurderes:    

o Om det er særlig tyngende omsorgsoppgaver for omsorgsyter  

o Om det er forsvarlig med avlastningstiltak i eget hjem  

o Om søker selv ønsker korttidsopphold i institusjon  

o Samtykkekompetanse skal vurderes  

  

Kartlegging av behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres  

  

Medisinske opplysninger fra fastlege skal innhentes  

 
Egenandel: Det tas ikke egenandel for avlastningsopphold. 

 
 

 

5.2.2 Tidsbegrenset opphold i institusjon – rehabilitering 
 

Tidsbegrenset opphold i institusjon - rehabilitering 
Tjenestebeskrivelse: Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og 

omsorgstjenester med særskilt tilrettelagte rehabiliteringstjenester.    

 
Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven §§ 3-1og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c.  
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Formål: Rehabilitering er en tidsavgrenset tjeneste som ytes for å kunne gi 
assistanse/ bistand til den enkeltes egen innsats for å oppnå best mulig 
funksjon og mestringsevne, likeverd og deltakelse sosialt og i 
samfunnet.  

o Ytes til alle som har behov for rehabilitering grunnet medfødt 
eller ervervet funksjonshemming eller kronisk sykdom.  

o Den som står i fare for å utvikle varig funksjonshemming eller 
kronisk sykdom.  

o Den som har vanskeligheter med å opprettholde og mestre 
hverdagsaktiviteter i eget hjem og i andre omgivelser som er 
viktige for dem.  

  
Målgruppe: Rehabilitering i institusjon kan være et tilbud til   

o Personer der rehabilitering utenfor institusjon ikke er nok eller 
som et tilbud i en lengre rehabiliteringsprosess.   

o Personer som har behov for tverrfaglige, koordinerte tjenester 
for å forbedre eller vedlikeholde sitt funksjonsnivå og 
opplevelsen av selvstendighet og mestring.    

o Personer som av helsemessige årsaker, boforhold, utrygghet, 
risiko for fall og lignende ikke kan gis nødvendig oppfølging og 
trening i eget hjem.   

  
Kriterier/Vurdering: Følgende vurderes:  

o Om personen selv er motivert for rehabilitering  

o Om tilrettelegging i hjemmet, eller rehabilitering på andre 
arenaer vurderes som uten nytte, vanskelig eller uønsket.  

o Om det er dokumentert et potensiale for rehabilitering av 
samarbeidspartnere i og utenfor kommunen, eksempelvis 
spesialisthelsetjenesten, fastlege og andre faggrupper i 
kommune  

o Om det er et rehabiliteringsbehov som fortrinnsvis ikke krever 
opphold i rehabiliteringssenter på 2 eller 3 linje nivå.   

o Samtykkekompetanse skal vurderes  
  

Kartlegging av behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres.  

  

Tverrfaglig vurdering skal legges til grunn.   
Medisinske opplysninger fra fastlege og/eller spesialisthelsetjenesten 
skal innhentes. 

Egenandel: Det tas egenandel for korttids – og rehabiliteringsopphold. 
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5.2.3 Tidsbegrenset opphold – Annet korttidsopphold 
 

Tidsbegrenset opphold – annet korttidsopphold 
Tjenestebeskrivelse: Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og 

omsorgstjenester med særskilt tilrettelagte helsetjenester.  
  

Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c.  
 

Formål: Tidsbegrenset opphold i institusjon er tjenester til personer som for en 
kortere periode har omfattende behov for helse- og omsorgstjenester 
eller for utredning og vurdering.  
 

Målgruppe: Korttidsopphold i institusjon kan være et tilbud til:  

o Personer som i en overgangsperiode trenger medisinsk 
behandling, omsorg ved sykdom, utredning og observasjon, 
samt etterbehandling/oppfølging etter sykehusopphold.  

o Personer med behov for lindrende behandling ved livets slutt 
og der tjenester ikke kan, eller familien ikke ønsker at disse 
skal gis i hjemmet.  

o Personer som har andre omfattende behov for helse – og 
omsorgstjenester og der heldøgns tidsbegrenset opphold i 
institusjon vil være best egnet.  

o Personer med kjent demensdiagnose der det er behov for 
observasjon og vurdering av bistandsbehov  

  
Kriterier/Vurdering: Annet korttidsopphold kan gjelde:  

o Utskrivningsklare pasienter fra sykehus  

o Hjemmeboende personer med forverret helsetilstand o 

henvendelse fra pasienten selv og/eller pårørende o 

henvendelse med opplysninger fra fastlege, hjemmetjenesten, 

andre   

o Der det er nødvendig med døgnkontinuerlig observasjon, 
oppfølging og behandling av en kortere eller forbigående 
karakter.   

o Der det er behov for palliativ helse- og omsorg.   

 

Søker må selv ønske korttidsopphold i institusjon. 
Samtykkekompetanse vurderes.   
  

Kartlegging av behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres. 
Medisinske opplysninger fra sykehus og/eller fastlege skal innhentes.  

 
Egenandel: Det tas egenandel for korttids – og rehabiliteringsopphold. 
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