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Ber om bistand til avklaring av mulighet til egenbetaling tilsvarende
korttidsopphold for kommunefinansierte øyeblikkelig hjelp-sengeplasser - svar
fra Helsedirektoratet
Helsedirektoratet viser til Lenvik kommunes epost mottatt 26. september 2014. Lenvik
kommune har i samarbeid med fem andre kommuner i Midt-Troms, etablert et
øyeblikkelig hjelp-tilbud bestående av fem senger. Tre av sengene finansieres
gjennom tilskudd, mens to av sengene finansieres av kommunene selv. Lenvik
kommune har i henvendelsen stilt spørsmål om de kan kreve egenandel tilsvarende
korttidsopphold på institusjon for de pasienter som tilbys plass i de to sengene
kommunene selv finansierer.
Kommunens mulighet til å kreve egenandel for tjenester etter helse- og
omsorgstjenesteloven, er regulert i lovens § 11-2:
«For hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste, herunder privat virksomhet som
driver etter avtale med kommunen, kan kommunen kreve vederlag av pasient og
bruker når dette følger av lov eller forskrift.»
Nærmere regler om egenbetaling for opphold på kommunale institusjoner, er gitt i
forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Det følger av
forskriftens § 1 første ledd at kommunen kan ta egenbetaling for personer som er gitt
opphold på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner, som nevnt i helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c. Dette gjelder blant annet
sykehjem og aldershjem. Etter andre ledd bokstav b er det gjort unntak fra retten til å
kreve egenbetaling for øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunale institusjoner
(bokstav b).
Kommunen kan etter dette ikke kreve egenandel av pasienter og brukere med behov
for øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Dette gjelder uavhengig av om kommunen selv
finansierer øyeblikkelig hjelp-sengene og hvor mange døgn den enkelte pasient eller
bruker har mottatt øyeblikkelig hjelp døgnopphold av kommunen.
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