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Til

Det kongeligeHelse-ogOmsorgsdepartement

Postboks8011 Dep

0030 Oslo

SAMHANDLINGSREFORMEN- FORSLAGTILFORSKRIFTSENDRINGEROGNYEFORSKRIFTERSOMFØLGEAV
PROPOSISJON911- LOVOMKOMMUNALEHELSE-OGOMSORGSTJENESTER.

LandsforbundetforUtviklingshemmedeogPårørende(LUPE)hari fleremøterdrøftetdeforeslåtteforeskriftersomkanpåvirke
brukers/pasientersogpårørendesstillingoverforkommunehelsetienestenogspesialisthelsetjenestenogvivilkommemed
følgendemerknader:

1. Generelt:

LUPE mener det er meget viktig at de nye/justerte forskrifter må være vedtatt og utsendt i god tid før
01.01.2012 slik at alle ledd i behandlingskjeden er kjent med dem før iverksettingsdatoen og at nødvendige
tiltak kan bli iverksatt.

I forskriftene er det "kommunene" som omtales. Flere byer i Norge har bydeler som har samme rettigheter og
plikter som kommunene i samarbeid med helseforetakene. Dette bør presiseres

2. Fo la til endrin av fo krift o in ividu II lan IP o koordinator etter he o omsor lov nin en:
IP er omtalt i høringsnotatets kapittel 10. Departementet uttaler at gjeldende forskrift om IP bør videreføres,
men at det bør gjøres endringer som følge av bestemmelse i ny lov.
LUPE anser IP som et meget viktig verktøy for både bruker/pasient og dennes pårørende, og har ingen
merknader til justeringene.

I høringsnotatets s.88 uttaler departementet om koordinator i kommunen: "Koordinatorrollen innebærer blant
annet å være kontaktperson og ha ansvar for å følge opp innspill fra tjenestemottager og pårørende".
Tilsvarende tekst om å følge opp innspill fra pårørende er ikke nevnt for koordinator i
spesialisthelsetjenesten. Dette er en svakhet i børingsnotatet og bør pressiseres i skriv.

LUPE mener det er en meget stor svakhet i forslag til forskrift at pårørendes rettigheter ikke er tatt inn i
forskriftenes §4a og §4b. LUPE mener at pressisering av pårørendes rettigheter er så viktige t de må taes inn

i begge disse paragrafer.

I følge lov og regelverk er det fritt sykehusvalg og valg av primærlege. LUPE mener at tilsvarende rett også
bør være ved valg eller bytte av koordinator og foreslår at dette presiseres i forskriftene.

3. Dis nerin av kontant elser fra folket den.
LUPE mener prinsippielt at trygd fortsatt skal utbetales til pasientens/beboerens egen konto. Dersom en pasient/beboer
selv ikke er i stand til å disponere egne midler bør han/hun få hjelp av nærmeste pårørende eller oppnemnt
hjelpeverge.
LUPE støtter derfor Departementes uttalelse om at det ikke er naturlig eller nødvendig at sykehjemmet/imstitusjonen
skal disponere deler av pasientens/beboerens penger og foreslår at forskriften oppheves.
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Trivselsordningen

LUPE er kjent med at pasienter/beboere, ved sykehjem og institusjoner, etterhvert blir mer svekket. Mange av disse
har har ingen eller liten mulighet til å delta i en rekke tiltak. Det kan derfor ikke være rfictigat disse pasienter/beboere
skal delta i fmansieringen av en ordning de ikke kan nyttigjøre seg av. LUPE mener prinsippielt at en trivselsordning
bør være frivillig og foreslår at ordningen opphører.

Helse erson Ilovensanven else.
Departementet omtaler i kapittel 8 bl.a. tjenestene "praktisk bistand", "støttekontakt" og "omsorgslønn". LUPE er godt
kjent med disse tjenester hos våre medlemmere, og er derfor enig med departementet at omfattende dokwnentasjon
ikke er nødvendig. Dog mener LUPE at noe av tjenestene bør dokumenteres slik at kontroll og oppfølging er mulig.
Da innholdet i en type tjeneste til en paxientlbeboer kan være helt forskjellig i forhold til en annen, er LUPE enig med
departementet at det bør utarbeides tilpassede regler omjournalføring/rapportering for utøvere av disse tjenestene.

Me kna er om tannhelsetenesten.
I høringsnotatets s.61 omtaler departementet noen av de grupper som skal ha tilbud fra den offentelige
tannhelsetjenesten, og at tjenestene til disse gruppene skal være gratis.
LUPE viser til lov om tannhelsetjeneste der det fremgår at også utviklingshemmede inngår i nemnte grupper. LUPE
har merket seg at departementet vil sende ut et høringsnotat om forslag til revisjon av lov om tannhelsetjenester. Da
innholdet i høringsnotatet kan påvirke utvfidingshemmedesrettigheter ber LUPE om å bli høringsinstans på notatet.
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