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HØRINGSBREV - EGENANDELSFORSKRIFTEN 

 

Vi viser til høringsbrev angående egenandelsforskriften. Oslo kommune har vurdert teksten og 

har følgende høringsuttalelse:  

 

Vi viser til at fortolkning av forslaget innebærer følgende uklarheter:  

 

 Det er uklart om fribeløp skal økes til 35 000 kr. per år eller med  

35 000 kr. per år 

 

 Dersom det forutsettes at fribeløp skal justeres årlig, bør dette 

fremkomme 

 

 Hvordan defineres «mot sin vilje»? Før tildeling av sykehjemsplass er 

det fattet et vedtak. Dersom vedkommende får tilbud om plass på 

tosengsrom; hvordan skal det kontrolleres at dette er mot beboers vilje? 

For eksempel ved kognitiv svikt/demens er dette problematisk  

 

 Når bortfaller det å være mot ens vilje? For eksempel ved tilbud om 

enkeltrom som avslås, er det da å regne som mot vedkommendes vilje? I 

utgangspunktet var det uttrykt ønske om å bo på tosengsrom, men 

bofelle flytter eller dør og det kommer en ny beboer inn som man ikke 

ønsker å bo sammen med 

 

 Uttrykket «legges på»: Betyr det at det er på innleggelsestidspunktet 

beslutning tas, eller er det slik at det er realiteten som er det å bo på 

tosengsrom mot sin vilje, som teller 

 

 Vi foreslår at «dobbeltrom» endres til «tosengsrom» 

 

 Vi ser også at overgang fra korttidsopphold til langtidsopphold kan 

skape fortolkningsproblemer 
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 Vi foreslår følgende tekstendring: setningen «Beboere som mot sin vilje 

legges på dobbeltrom…» endres til «Beboere som mot sin vilje må bo 

på tosengsrom, skal ved beregningen tilstås et fribeløp på 35 000 kr. per 

år» 

 

 Det bør også tas stilling til om forskriftsendringen skal få innvirkning i 

force majeur situasjoner, for eksempel dersom et sykehjem er blitt utsatt 

for brann og beboere må flyttes til andre sykehjem og innlosjeres på 

tosengsrom 
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