
 

 
Brynsveien 13 Telefon: 22 63 99 00 E-post: hlf@hlf.no 

 Pb 6652 Etterstad Telefaks: 22 63 99 01 Org.nr.: 970 205 195 

 0609 Oslo Tekst-tlf.: 22 63 99 12 Bankgiro: 8397 05 08816 

 

For mer informasjon kontakt:  
HLF v/interessepolitisk rådgiver Else Marie Stuenæs, 22639946, Stuenaes@hlf.no 
 

1 

Til Helse- og omsorgsdepartementet 
 
Vår ref: Saksbehandler: Deres ref: Dato: 
 Interessepolitisk rådgiver  

Else Marie Stuenæs 
 08.10.2013 

Høring – Forslag til endring av forskrift 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- 
og omsorgstjenesten – krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav 
 
HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med rundt  56 000 medlemmer. 
Rundt 14,5 % av Norges befolkning har en hørselshemming som påvirker hverdagen, som sosial isolasjon og 
frafall fra utdanning og arbeidsliv. En del av disse har behov for omfattende rehabilitering, mens andre trenger 
tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å mestre sin hverdag som hørselshemmet. Gruppen hørselshemmede 
er mangfoldig og stadig flere rammes av hørselsnedsettelse. Forskning viser at det i 2020 kan  være om lag en 
million  av befolkningen i Norge som vil ha en hørselshemming1. 
 
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) takker for muligheten til å komme med høringssvar til høringsnotatet 
om krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i pleie- og omsorgstjenesten. 
 
HLF mener at forslaget til forskriftsendring vil bidra til å tydeliggjøre lokalpolitikernes ansvar for godt 
tjenestetilbud i pleie- og omsorgstjenesten og hvilke utfordringer den enkelte kommune har samtidig som 
lokalpolitisk behandling sikrer en aktiv politisk deltakelse i fastsettelsen av lokale kvalitetskrav. Gjennom dette 
arbeidet vil brukerne av lokale pleie- og omsorgstjenester og deres behov bli gjort synlige for politikerne som 
skal fatte beslutninger på deres vegne.   
 
Videre mener HLF at arbeidet med kvalitetskravene vil kunne bidra til økt fokus på,  utvikling av og sikring av 
god kvalitet i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten, herunder hørselsomsorgen. For HLF er det også et 
poeng at den politiske behandlingen på folkevalgtkommunalt nivå trolig vil øke påvirkningsmulighetene for 
interessepolitiske organisasjoner, noe som vil komme brukerne av slike tjenester til gode.  
 
HLF håper at forskriftsendringen vil føre til tettere samarbeid mellom pleie- og omsorgstjenesten, kommunalt 
politisk nivå og frivillige interesseorganisasjoner som HLF, slik at tilbudet av pleie- og omsorgstjenester i enda 
større grad tilpasses de enkelte brukergruppenes behov og ønsker.  
 
HLF er positive til at begrepsbruken justeres slik at den er i samsvar med begrep som benyttes i den nye helse- 
og omsorgstjenesteloven. 
 
Vennligst kontakt interessepolitisk rådgiver Else Marie Stuenæs  (mail Stuenaes@hlf.no, tlf. 22 63 99 46) hvis 
det oppstår spørsmål eller behov for mer informasjon. 
 
 
Med vennlig hilsen 
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) 
 
 
 
Anders Hegre        

Generalsekretær       
Else Marie Stuenæs 

        Interessepolitisk rådgiver

                                                 
1 Hearing impairment among adults – a report of a joint project, 2001. 

mailto:Stuenaes@hlf.no


 


	Høring – Forslag til endring av forskrift 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten – krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav

