
 

Korttidsopphold i institusjon 
 

 
Korttidsopphold er tidsbegrenset opphold i institusjon som tilbys når det i en kortere periode er 
behov for heldøgns omsorg i institusjon. Korttidsopphold kan tildeles ut fra forskjellige kriterier og 
har forskjellige målsettinger. Målsettingen med oppholdet beskrives i enkeltvedtaket. 
Korttidsoppholdet benyttes aktivt som ledd i å tildele tjenester på beste effektive omsorgsnivå. 
 
 

Tjenestetype - Korttidsopphold i institusjon  Dato 

Tjenestebeskrivelse Tidsbegrenset opphold i institusjon med heldøgns helse- og 
omsorgstjenester som til daglig utfører omsorgsarbeidet.  Tjenesten  kan 
omfatte:  

 Behandling og utredning  

 Tilbud om lindrende behandling ved livets slutt  

 Annet  

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. Det er et mål for omsorgstjenesten at 
den skal sette innbyggerne i stand til å bo i eget hjem så lenge som mulig. 
Tjenesteutøvelsen skal ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og bidra 
til at brukeren opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av 
egenmestring. 

Målgruppe Korttidsopphold i institusjon kan vare et tilbud til: 

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

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

 Personer som har andre omfattende behov for helse ¡V og 
omsorgstjenester og der heldøgns tidsbegrenset opphold i 
institusjon vil vare best egnet. 

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

Kriterier / vurdering Kriterier som berettiger korttidsopphold i sykehjem: 

 Medisinsk behandling og korttidspleie for syke og personer med 
komplekse og sammensatte behov. 

 Etterbehandlingstilbud/videreføring av behandling og pleie etter 
sykehusopphold for pasienter som fremdeles trenger tett 
medisinsk oppfølging/behandling før utskrivelse til hjemmet.  

 Kartlegging, vurdering av tilstand og funksjonsnivå fysisk og 
mentalt med tanke på behandling, tiltak og framtidige 
omsorgsbehov. 

 Syke som ikke trenger innleggelse i sykehus (for å hindre 
sykehusinnleggelse). 

 Opphold for å gi sosial stimulering og opprettholde/ bedre 



funksjonsnivå. 

 Unngå sykehusinnleggelse på sosialt grunnlag, for eks når 
omsorgsperson er innlagt i sykehus og den omsorgstrengende 
ikke kan være uten tilsyn. 

 Pleie og omsorg ved livets slutt. 

Egenandel Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 jf. forskrift om egenbetaling for 
helse- og omsorgstjenester § 4 regulerer satser for korttidsopphold og 
døgnopphold. Varer oppholdet ut over 60 døgn i kalenderåret, kan 
kommunen kreve egenandel etter reglene for langtidsopphold, slik dette 
er regulert i forskriftens §§ 3 og 5. 

 


