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Notat 
 
 

  

Flytting av 16 pasienter fra de private sykehjemmene Bøn og Valstad til Vilberg 
helsetun høsten 2019 
 
 

Bakgrunn 
 

Det har vært vedtatt av kommunestyret at Vilberg helsetun skulle bygges ut med 16 nye pasientplasser. 
Det er også vedtatt at antall kjøpte plasser fra private sykehjem skal reduseres tilsvarende fra det 
tidspunktet de nye plassene settes i drift.  
 
Oppstart av drift i nytt bygg med 16 plasser ved Vilberg helsetun (byggetrinn 2) har vært planlagt i lengre 
tid. Bygget vil være klart til å tas i bruk den 1.10.2019 etter gjennomført teknisk prøvedrift. Kommunen 
er i rute med ny organisering, aktuelle rutiner, bestilling og anskaffelse av nødvendig inventar og utstyr, 
m.v. Alt personale i de nye sengeavdelingene er ansatt. Dette er i alt 31 ansatte (16,4 årsverk). Nyansatte 
begynner i stillingene fra den 16.9.2019 for nødvendig innføring og opplæring. 
 
For hver plass som kjøpes av private i stedet for å utnytte egen ledig kapasitet får kommunen en 
merutgift på årsbasis på ca 1 mill kroner.  
 
For å oppnå budsjettforutsetningene, må antall beboere ved sykehjemmene Bøn og Valstad reduseres 
med 16. I praksis må dette gjennomføres ved å flytte 16 pasienter fra de private sykehjemmene til 
Vilberg helsetun.  
 
Det har de siste månedene vært mellom 20 og 30 pasienter ved sykehjemmene Bøn og Valstad.  
Pr 26.8.2019 er det 25 pasienter. Av disse er 19 langtidspasienter og 6 korttidspasienter. Blant disse 
pasientene er det ut  fra en vurdering basert på aktuelle kriterier 16 pasienter som man i utgangs-
punktet tar sikte på å flytte.  
 
Formelt grunnlag 
 

Kommunen har etter lovverket anledning til å flytte pasientene. Kommunens plikt er å sørge for et 
forsvarlig tjenestetilbud og sykehjemsplass for de som trenger det, og pasientene har en tilsvarende rett. 
Dette betyr at pasienter/pårørende ikke kan motsette seg flytting, dersom dette vurderes som forsvarlig 
og kommunen har gått fram på rett måte.  
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I alle vedtak står det at pasienten har fått vedtak om plass i institusjon, for tiden ved Valstad eller Bøn. 
Det vurderes likevel nærmere om det skal treffes nye enkeltvedtak ved eventuell overflytting. 
 
Kommunen forholder seg i utgangspunktet til partene, som er pasientene selv (når de er samtykke-
kompetente). Pasientene avgjør om de ønsker bistand fra pårørende eller andre.   
 
Prosess 
 

Det har vært drøftet hvilke kriterier som bør legges til grunn for utvelgelse av pasienter som man tar 
sikte på å overflytte. 
 
Man har kommet fram til følgende utvalgskriterier: 

- Langtidspasienter. Nåværende korttidspasientene vil i utgangspunktet ikke være aktuelle for 
Vilberg helsetun fra oktober 2019. 

- Pasienter som man ut fra en samlet vurdering anser at belastningen med flytting vil bli minst for. 
- Eventuelle andre særskilte forhold som tilsier at flytting bør eller ikke bør gjennomføres. 

 
De pasientene som man i utgangspunktet tar sikte på å flytte har et stort aldersspenn, men de fleste er 
over 80 år. Ni av de aktuelle pasientene har bodd der seks år eller mer, mens de øvrige har bodd på Bøn 
eller Valstad kortere tid.  
 
De konkrete årsakene og vurderingene knyttet til de aktuelle pasientene kan man ikke gå inn på med 
andre enn pasienten selv (eventuelt pårørende). 
 
Grunnen til at langtidspasienter i utgangspunktet er valgt ut er todelt. Det er disse det er mulig å ha en 
dialog og prosess i forhold til i forkant. Det er også flytting av langtidspasienter som best sikrer 
oppfyllelse av budsjettforutsetningene.  
 
Det ble den 19.7.2019 sendt ut brev med informasjon om flytting og bakgrunnen for dette til de enkelte 
aktuelle pasientene som man i utgangspunktet har tatt sikte på å flytte. I brevet er det varslet at 
pasientene vil bli kontaktet for et møte, eventuelt sammen med pårørende. 
 
Mange pårørende til pasientene har etter dette tatt kontakt og bedt om at man slipper overflytting. Det 
er svart at ingen vil bli flyttet før man har hatt et  møte og en samtale, og at dette vil bli nærmere 
vurdert i den forbindelsen.  
 
Aktuelle spørsmål 
 

Flere har spurt hva som skjer om man ikke ønsker flytting eller motsetter seg flytting. Dette er i  
utgangspunktet ikke en rettighet man har som pasient, jfr ovenfor. Det legges likevel til grunn at man 
primært skal kunne løse dette gjennom dialog og frivillighet. Det legges ikke opp til tvangsflytting av 
pasienter fra Bøn og Valstad til Vilberg helsetun. Men kommunen har myndighet til å beslutte at tilbudet 
som gis er ved Vilberg helsetun.  
 
Blant spørsmålene man har fått, er også hvilken type rom man forvente å få tildelt ved Vilberg helsetun 
og om man f.eks. vil få rom i det nye bygget. Mer enn halvparten av de som overflyttes vil få rom i 
eksisterende bygg (hovedbygget). Dette fordi 8 plasser i 1. etasje i nytt bygg skal være skjermet enhet 
for demenspasienter som vil bli flyttet over fra 1. avdeling i hovedbygget. Det kan også være at noen 
andre pasienter vil måtte prioriteres for plass i nytt bygg.  
 
Frykt for å bli plassert på dobbeltrom på Vilberg helsetun har også kommet fram. Det legges ikke opp til 
at pasienter som overflyttes plasseres i dobbeltrom.  
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Videre prosess 
 

Det vil bli planlagt tidspunkter for møte med den enkelte pasienten, eventuelt sammen med pårørende. 
Formålet med møtene vil være todelt, dels å gi nærmere informasjon og anledning til å stille spørsmål, 
dels å vurdere nærmere om pasienten kan/bør overflyttes. Dersom pasient eller pårørende takker nei til 
tilbudet om et slikt møte, vil det likevel bli gjennomført en vurdering av pasientens status/tilstand i 
forhold til om flytting skal skje. 
 
Pårørende til flere av pasientene har i et brev av 21.8.2019 bedt om at politiske representanter, 
administrasjonen og representanter for pleie og omsorg i institusjon deltar på et møte ved Valstad 
sykehjem avd. Bøn den 29.8.2019 for at de skal få nærmere informasjon. Det vurderes hvordan man 
best kan imøtekomme dette. Det vurderes også å i tillegg invitere til et møte ved Vilberg helsetun for de 
pårørende som ønsker det, med mulighet for ytterligere informasjon og eventuelt omvisning. 
 
Flytting av pasienter vil i hovedsak skje fra 1.10.2019. For å gi rom for forsvarlig overføring og mottak 
(med bl.a. utarbeidelse av overføringsrapporter, innkomstsamtaler og innkomstnotater), og ta høyde for 
eventuelle andre behov, vil man måtte gjennomføre dette over noe tid, med kanskje flytting av to-tre 
pasienter pr dag.  
 
 
 
Knut Haugestad       Vidar Roseth 
rådmann        virksomhetsleder 
 
 

 

 

 


