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NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg - Høringsuttalelse

Eldrerådet i Nord-Trøndelag har gjennomgått NOU 2011:11og konsentrert seg om
kapitlene 5 og 6. Rådet har følgende synspunkter/kommentarer;

Kapittel 5 Ny samhandling
Frivillighetspolitikken

Det er viktig å skille mellom omsorgstjenester og helsetjenester.
Høringen sier ingenting om hvem skal betale for frivillige tjenester. Er det snakk
om frivillighet eller kjøp av private tjenester som skal betales. Hvem skal betale —
bruker eller kommune?
Det er mulig å kjøpe seg hjelp, men det krever god økonomi. Allerede her vil
sosiale forskjeller oppstå.
Kommunen må ha et apparat som fungerer, dvs opprette kontrakt med det
frivillige apparatet. Klare grenser må gås opp og skissere oppgavene dersom de
frivillige skal inn i hjemmet. Viktig å presisere hva avgitt taushetsløfte innbærer,
opplæring osv.
Det kan ofte være vanskelig å rekruttere fra frivillige organisasjoner. Mange er i
full jobb og flere oppgaver kan bli en belastning. Blir dette så en oppgave for
friske pensjonister?
Kontinuitet av hjelpepersonalet er viktig. Rådet ser betenkelighet med bruk av
mange forskjellige hjelpere til den enkelte bruker.
Rådet vil understreke viktigheten av kvalitet på alle tjenester som skal leveres til
mennesker som er i sårbare situasjoner. Kommunen må ha et system for kontroll
for å ivareta kvalitet. Det må ikke være tvil om hvem som har ansvaret i forholdet
til brukerne.
Det er mye ensomhet blant mange grupper, både eldre og funksjonshemmede.
Ved å inngå avtale med frivilligsentraler, opprette flere aktivitetssentraler, benytte
pårørendeforeninger, få i gang kulturaktiviteter for å nevne noe, vil gi hverdagen
mer innhold.
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Kapittel 6 Nye rom
Kommunene må ha et mangfold av boliger som passer for hver enkelt i alle
livsfaser. Sosialt samvær gir økt livskvalitet og mangfoldet gir muligheter for det.
Det er lønnsomt både for brukerne og det offentlige at funksjonsnivået
opprettholdes hos eldre. Det kan i mange tilfeller oppnås ved riktig og funksjonell
boform.
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