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— Universitetet i Nordland vil i dette høringssvaret ta opp fire forhold. Det første gjelder bruk

av omsorgsbegrepet. Det er ulike tjenester rettet mot personer med funksjonsnedsettelser som

er i fokus i utredningen. Omsorgsbegrepet gir et signal om en medisinsk forståelse av

funksjonshemning og tåkelegger den uttrykte politiske strategi om at tjenester skal ha

deltakelse i samfunnet som mål. Det må søkes å finne andre begreper. "Assistanse" kan med

fordel erstatte "omsorgstjenester" og kan omfatte både assistanse med personlig hygiene,
,

ledsagelse og assistanse i ulike aktiviteter i hjem og samfunn og veiledning i dagliglivet.

"Omsorgsboliger" kan erstattes med "utleieboliger til personer med assistansebehov".

Det er en utfordring at utredningen tar mål av seg til å omfatte mennesker i ulike livsfaser selv

om det ofte skinner gjennom at det spesielt er eldre det tenkes på. Det andre forhold vi vil ta

opp har sitt utspring i nettopp dette. I kapittel 6 beskrives hvordan institusjoner og såkalte

omsorgsboliger nærmer seg hverandre og at det blir vanskeligere og vanskeligere å se

forskjell på bygningene. Utvalget ønsker aktivt videreført "fusjoneringen". Dette vil kunne

ses som positivt for eldre med store assistansebehov, men for yngre mennesker med

funksjonsnedsettelser er denne utviklingen i dag blitt en barriere for deltakelse. Vi ønsker

derfor en presisering av at denne sammensmeltingen ikke er ønskelig for unge voksne.
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Det tredje forhold vi vil sette søkelys på har sitt utspring i kapittel 5som omtaler

samhandlingsreform II. Reformen dreier seg om å utnytte de sosiale og menneskelige

ressurser som er i befolkning og samfunn som helhet. Samhandling med det sivile samfunn

og familie er i seg selv positivt men vi vil advare mot at tjenester slik de omtales her som

omsorgstjenester utvides til andre arenaer. Det å delta som idrettsutøver i et idrettslag, eller å

delta i sitt sosiale nettverk må ikke gjøres til omsorgstjenester. Her igjen er utfordringen den

betoning utvalget har gjort av omsorgsbegrepet.

De forslag som kommer om å innarbeide undervisning om velferdsteknologi i alle helse- og

sosialarbeiderutdanninger må Kunnskapsdepartementet ta høyde for i sitt arbeid med ny

stortingsmelding om velferdsutdanningene slik at det gis rom for nye tema i en i

utgangspunktet fullpakket treårig utdanning. Vi vil minne om at vi i Norge i dag har de

korteste profesjonsutdanninger i Norden.

Vi vil gi sterk støtte til utvalgets vektlegging av behovet for en flerfaglig, praksisnær

kunnskapsutvikling og de strategier som beskrives i kapittel 8.
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