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HØRING -ETABLERING  AV NASJONALT  ELDRE-, PASIENT- OG

BRUKEROMBUD

Ullem eldreråd har behandlet høring om etablering av nasjonalt eldre-, pasient- og

brukerombud. De har følgende kommentarer til forslaget:

Regjeringen har fremmet forslag om etablering av et nasjonalt eldre—, pasient og brukerombud

Eldreomsorg er et meget omfattende, sammensatt og krevende velferdsområde, som alltid vil

være i fokus og stå for utfordringer. Det er derfor positivt at regjeringen ønsker å styrke

eldreomsorgen ved etablering av et nasjonalt ombud. Ullern eldreråd vil derfor støtte ideen

om et nasjonalt ombud for eldre.

Ullern eldreråd har imidlertid merket seg at departementet foreslår at navnet på ordningen

endres til eldre, pasient og brukerombudet. Eldrerådet mener at dette ikke kan oppfattes på

annen måte enn at eldre blir innlemmet i den eksisterende pasient- og brukerrettighetsloven.

Spørsmålet som må stilles er om de eldres interesser blir ivaretatt i det forslaget som

departementet foreslår.

Ullern eldreråd stiller seg noe tvilende til dette, da et eget eldreombud vil kunne gi de eldre et

tydelig talerør og sette tjenestetilbud på dagsorden, slik hensikten med forslaget sies å være.

Oslo er den eneste kommunen i landet med et eget eldreombud med gode erfaringer. Derfor

menerUllern eldreråd at det bør etableres et selvstendigstatlig eldreombud og la de

jS/lkeskommunale pasient— og brukerombud bestå som nå.
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