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Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven —
rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Foreningen for Muskelsyke (FFM) ser positivt på at det endelig kommer et forslag til
rettighetsfesting av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). FFM ser likevel med
bekymring på de begrensninger som ligger i lovteksten og forarbeidet til denne. Det
virker som om departementet har valgt å legge til grunn en streng økonomisk
beregning i sine vurderinger. Departementet har ikke lagt vekt på de økonomisk
positive sidene ved BPA som kommer fram i Econ Pöyry (rapport 200-026 /2010),
kun de antatt negative konsekvensene. FFM savner en videreføring av gjeldende
praksis og funksjonshemmedes mulighet til deltakelse i samfunnet i høringsforslaget.

Dessverre mangler forslaget det som har vært det viktigste med BPA: «brukeren skal
få et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming»
(rundskriv 1-20/200)

For FFM er disse 5 punktene viktige for å ivareta intensjonen med BPA:
Retten til BPA også ved få timer per uke.
Behovet for å få organisert tjenestene som BPA henger ikke nødvendigvis

sammen med antall timer bistand. Ordinære tjenester er i liten grad
organisert slik at det passer for yrkesaktive, studenter, familieliv og
deltakelse i samfunnet. BPA kan være den avgjørende faktoren for
deltakelse.

BPA-timer til nødvendig helsehjelp
Assistanse på netten og til blant annet kateterisering, sårstell, bruk av

medisiner, vedlikehold og bruk av medisinsktekniske hjelpemidler bør inngå
som en helhetlig del av BPA-vedtaket.

BPA-timer til aktivt liv
Det vi trenger assistanse til i fritiden, er det samme som vi trenger assistanse

til i hjemme, for eksempel av- og påkledning av yttertøy, toalettbesøk, spise
osv. Det er derfor ikke naturlig at fritid skal ut av beregningen av BPA timer.

BPA etter fylte 67 år
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Å begrense retten til BPA vil være velferdspolitisk meget uheldig. I stedet bør
man fremheve at BPA kan være et viktig tiltak for å legge forholdene til rette
for en selvstendig og aktiv alderdom.

Må ha mulighet til å kunne reise med BPA.
FFM foreslår å gi arbeidslederen en plikt til å sørge for bemanning for å dekke

tildelt timetall, uavhengig av hvor han/hun oppholder seg. Da slipper
oppholdskommunene å bruke tid og andre ressurser på å behandle
søknader om bistand og deretter yte nødvendige tjenester for personer som
er på besøk, tjenestereiser, eller bare på gjennomreise i kommunen.

Departementets forslag til begrensninger er unødvendige.
Departementets begrunnelse for at rettigheten til BPA må avgrenses er at Stortinget
har bedt om at en rettighetsfesting skal være innenfor dagens økonomiske rammer.
Departementet sier selv i sin høringsuttalelse at: «En rett til BPA gir ikke rett til flere
timer enn det kommunen mener en bruker har behov for etter paragraf 3-2.
Behovsvurdering er en sammensatt faglig vurdering, og kommunen skal bestemme
timeomfang til den enkelte på individuelt grunnlag, uavhengig av hvordan tjenesten
organiseres» (side 26 i høringsnotatet). Videre sier de, på samme side:
«Arbeidsgruppa som fikk utarbeidet kostnadsberegninger innenfor
konsultasjonsordningen mellom KS og regjeringen, kom fram til at lønnskostnaden
for 1 time BPA er lavere enn for 1 time praktisk bistand fra omsorgstjenesten». Dette
innebærer i praksis at det å innvilge tjenester som BPA verken utløser flere timer,
eller er dyrere. Derfor er departementets forslag til begrensninger unødvendige.

Når departementet likevel legger store begrensinger i den foreslåtte
rettighetsfestingen, må vi i FFM påpeke det og arbeide for at intensjonen med BPA
videreføres.

Retten til BPA også ved få timer per uke.
FFM er uenige i definisjonen på stor behov. Et stort behov for å få organisert
tjenestene som BPA henger ikke nødvendigvis sammen med behovet for et stort
antall timer bistand. Ordinære tjenester er i liten grad tilpasset et aktiv liv med arbeid,
familie og deltakelse i samfunnet. Vi er bekymret for konsekvensene det vil få for de
brukerne som etter den nye lovgivningen vil miste retten til BPA. Det vil ha store
konsekvenser for dem, hvis de må motta ordinære tjenester som ikke er forenelig
med arbeid, familie og deltakelse i samfunnet.

Vår erfaring er at BPA passer veldig godt for nettopp nevromuskulære diagnoser,
særlig i et helseforebyggende perspektiv. Muskelsykdommer er progredierende og
fører til et gradvis økende funksjonstap. Ved overbelastning av muskulaturen øker
muskelsvekkelsen ved alle diagnoser. For våre diagnosegrupper er det derfor viktig å
benytte assistanse tidlig i sykdomsforløpet. Det forebygger funksjonstap.
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Tradisjonelletjenesterfra kommunenpasserofte ikke.Tjenestenepasserdårliginni
en aktivlivstil.Mangevelgerderforborthjemmetjenesten,med det resultatat
sykdommenprogrediererfortere.Detteførertil redusertlivskvalitetog større
belastningpå spesialisthelsetjenestenpå grunnav økt behovfor behandling.På sikt
førerdetteogsåtil økte kostnaderfor kommunene,fordivedkommendefår et større
assistansebehov.

Når et stortbehovdefineresi forslagetsomet tjenesteomfangpå 32/25 timeri uka
utelukkerdettemangepersoner.Basertpå tallfra Høringsnotatetinnebærerdetteat
over halvpartenav de som i dag har BPAvilmisterettentil ordningen.Når det
foreslåså trekkeuttimertil støttekontaktognattjenesteså vildet være sværtfå igjen
som har en reel retttil BPA.

FFM finnerdet viktigå påpekeat ved å ha et innslagspunktpå 25 t i ukaforå ha rett
til BPA stengerman spesieltmangeungeutfra ordningen. I barne-og
ungdomsårenebrukesofte BPAsomsupplerendemed assistansefra foreldre.Dette
for å få en glidendeovergangtil mer selvstendighetog å læredem å håndtere
assistansenselv.Ved å ha et innslagspunktpå 25t i uka,vil ikkedettevære mulig.
FFM menerat dette børvære på 10 timer.

BPA-timertilnødvendighelsehjelp
Lovtekstener tvetydigi forholdtil natt-tjenesterog tjenestersomkreverat merenn
en tjenesteyterer til stede. På den ene sidenstårdet at dette ikkeomfattesav retten
til BPA. På den andresidekanvi lese at brukeremed kontinuerligbehovhar retttil å
få dettesom BPA. FFM synesdet er megetuklarthvasommenesog finnerdette
uheldig.Ved strengtolkningkantekstenbetyat personerikkelengerkan bo i sine
egne hjem,men må fiyttetil omsorgsboligerellersykehjemfor å brukekollektive
tjenester.

Det forundrerossat Departementetharvalgtat helsetjenesterikkeskal inngåi BPA.
I dag er det mangepersonersombrukersineBPA-assistentertil blantannet
kateterisering,medisinering,skiftepå sår ogrespiratorbruk.Mangeer sværtfornøyd
med.Å frata personermulighetentilå ta ansvarfor egen helsebarefordide trenger
assistanse,er feil. FFM menerat helsehjelpmå inngåsomen naturligdel av BPA-
ordningenforde arbeidslederesomselvønskerå ivaretasinehelsebehov.
Assistentenkan hjelpemed å smørebrødskiven,men ikkeassisterepå dofordi
vedkommendemå kateteriseres.For mangeer detteen naturligdel av hverdagen,
somde vilog kanta ansvarfor. KateteriseringmenerDepartementeter helsehjelpog
skalutføresav helsepersonell.Dettefører tilat en personmå ha mangeå forholde
seg til og hverdagenblirutrygg.Hvishelsetjenestertas utav BPAførerdet til en
fragmenteringav hverdagen.

Vi menerat der tjenestemottakerselvønskerdet, skalhelsetjenesterkunneinngåi
en BPA. I et økonomiskperspektivvildetteogsåvære rimeligerefor kommunene.
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BPA-timer til aktivt liv.
FFM mener at personer som har behov for assistanse til fritid skal kunne få disse
timene regnet inn i BPA-vedtaket, slik det er i dag. Timene er viktige for å kunne ha
et aktiv liv, følge opp familie og barn, delta i kultur-aktiviteter, organisasjonsliv og
trening.

Assistansen til i fritiden er de samme som i andre situasjoner. For eksempel av- og
påkledning av yttertøy, toalettbesøk, spise og så videre. Det er derfor ikke naturlig at
fritid skal ut av beregningen av BPA-timer.

Slik forslaget ligger, fører det til at funksjonshemmede må ta i bruk støttekontakt. I
mange kommuner er det i praksis ikke-ekstisterende.Det er vanskelig å rekruttere
støttekontakter og de har et annet «mandat» enn en assistent. Noe som setter andre
rammer og premisser for hva de kan bistå med. De som allerede har BPA til praktisk
bistand, vil måtte forholde seg til en støttekontakt i tillegg. Dette gir liten fleksibilitet
og større arbeidsbyrde for den som har assistansebehov,

Støttekontakt
Hvis støttekontakt skal tas ut av BPA-ordningen rammer dette spesielt unge som har
en funksjonshemming. I ungdomstiden etablerer man sitt selvbilde og personer
utenfor nær familie blir viktige for ens sosiale identitet. Det er derfor viktig at unge
funksjonshemmede, til tross for assistansebehov, får oppleve den gradvise friheten
som andre unge opplever. Dette er betydningsfullt for å kunne delta i samfunnslivet
og ta vare på seg selv som voksen. I dag er det mange som bruker sin assistent til å
kunne delta på aktiviteter utenfor hjemmet, enten sammen med foreldre, venner eller
alene. På den måten blir de gradvis mer selvstendige og de blir vant til å motta
assistanse fra andre enn sine pårørende. De får en naturlig tilknytning til venner, uten
å være en byrde og de deltar på lik linje.

I dag kan unge som har et assistansebehov få BPA etter skoleslutt og i
sommerferien, slik at foreldre kan være i arbeid. I forslaget slik det foreligger faller
denne muligheten bort. FFM ser det som viktig at støtte til sosial bistand kan inngå i
BPA.

Avlastning

At avlastning foreslås tatt ut av ordningen betyr i praksis at barn og unge må tilbringe
helger og ferier på sykehjem eller barnebolig, istedenfor å kunne ha med seg en
assistent på aktiviteter sammen med familien. Det kan være vanskelig å motivere et
barn til å skilles fra familien for å være en helg med andre barn med ulikt
funksjonsnivå. Hjemmet er ofte det best tilrettelagte stedet med hjelpemidler og
liknende. En BPA-ordning kan gi avlastning i hjemmet. Dette er spesielt viktig for at
funksjonshemmede skal få muligheten til å delta på aktiviteter sammen med sin
familie, i stede for å sendes bort på institusjon for avlastning. Det er muligens, på kort
sikt, billigere å gi avlastning i institusjon, men det frarøver personer med
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assistansebehovmulighetentilå delta på aktivitetersammenmed sinfamilie.Noe
somer negativtfor alle parter.

Mangefamilierbrukeri dag BPA når de skalha ferie og fritidsaktiviteter.Dettegjørat
man kanfungeresomen fullverdigfamilie.BPAer en mindrestigmatiserende
ordningog det gjørat barnetkan ha kontaktmed sinevenner.Ofte blirdet en
tilleggsbelastningforfamilienå sende barnetbortog det kanfå negativeffektfor
barnetsselvbildeog egenopplevelse.Signaletman senderfra samfunneter «duer
ikkeen naturligdel av dinfamilie,ellersamfunnet».Vi ser det somsværtviktigat
avlastningkan regnesinni timetallettil BPA.

Studieog arbeid
Hensiktenmed BPAer å gi den som har assistansebehovfleksibilitetog muligheten
tilselvå styrenår og hvorman trengerassistanse.Det er et uttaltpolitiskmål å få
flerefunksjonshemmedeut i arbeid.Det framlagtelovforslagetharmonisererikke
med denne målsettingen.Dessverreinnlemmesikkeassistansetil studierog arbeidi
den foreslåtterettighetsfestingen.På dennemåtenvidereføresdagenspraksishvor
BPA ikkeskalbrukesi arbeidog studier.Dessverre har ikke regjeringen benyttet
muligheten til å se helhetlig på funksjonshemmedes hverdag slik at de sømløst kan
få assistanse hjemme, på studiested eller jobb og i fritiden. Detteslårspesieltuheldig
utfor ungdomsomenda ikkeer kommeti ordinærtarbeid.

Personersom har en funksjonshemningkanfå innvilgetnødvendigassistansefra
kommunen,men denneskalsomhovedregelikkebrukestilstudierog arbeid.Slik
regelverketer i dag må ungdomsomtrengerassistansei studiesituasjonenfå
innvilgetdettefra NAV. Det kreverat studietiltaketmå godkjennessomarbeidsrettet
tiltakog man må ha arbeidsavklaringspenger(AAP). I hovedregelenfår man ikke
innvilgetutdanningsomtiltakfør man er 26 år. Det betyrat mangeunge
funksjonshemmedeer avskåretfra å studerepå grunnav sittassistansebehov.
DersomBPA kunnebrukesi studiesituasjonen,villedisseungdommenekunne
studere,og dervedha størremuligheterpå arbeidsmarkedet.Utenhøyereutdanning
harde ikkemuligheterfor å få arbeidde kanutføreog må uføretrygdeseg. Haddede
fått assistansei en studiesituasjon,kunnede fått nødvendigkompetanseog kommet
ut i ordinærtarbeid.

Funksjonsassistentkan kunbenytteshvismaner i ordinærtlønnetarbeid.Dette
betyrat personersomer underarbeidstreningetteri arbeidspraksis,ikkekanfå
assistansei arbeidstiden.Arbeidstreningenblirdervedikkereel og arbeidssøkeren
får ikkevisthva han/hunvirkeligkan bidramed,på grunnav manglendeassistansen.

Funksjonshemmedesomer i ordinærtarbeidkanfå funksjonsassistent.Denne
innvilgesfra NAV. Prosessenkanta tidog assistentinnvilgesførstetter at
arbeidsforholdeter etablert.Hvisman velgerå byttejobbmå man søke på nytt.
Ordningener krevendebådefor arbeidsgiverog forarbeidsleder.Arbeidsgiver
ansetterassistenteneog må forskutterelønnensom refundereshvertkvartaletter
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dokumentasjoner sendttil NAV. Arbeidsledermå forholdesegtil to
ansettelsesordningerfor sineassistenter.Dette innebærerunødvendigmerarbeid.
For assistentenefører dettetil at de har to arbeidsgivereå forholdeseg til, selvom
de arbeiderfor sammearbeidsleder.

Ved å innlemmefunksjonsassistanseog studieassistansei BPA,vilansvaretfor
ansettelseog refusjonflyttesfra den funksjonshemmedesarbeidsgivertil kommunen.
Dette vilgjøredet letterefor arbeidsgivereå ansettefunksjonshemmede,mindre
byråkratiskfordikommuneneutrederbehovetfor assistansehelhetlig,og enklerefor
arbeidslederog assistent.Forat dette ikkeskalvære kostnadsdrivendefor
kommunene,kande søke om refusjonfra NAV for timer innvilgettil assistansetil
arbeidog studie.

FFM menerat mulighetenfor å brukeBPA både hjemme,i fritiden,studierog arbeid
villegjøre hverdagenenklereog mer helhetligforfunksjonshemmedesomtrenger
assistanse.Forassistentenevildet gi mulighetenforstørrestillingerog enklere
ansettelsesvilkår.Vi menerat forslagetslikdet liggernå vilbegrensemulighetenfor
at funksjonshemmedekan deltaaktivti samfunnet.Vi vilpåpekeat skal
jobbstrategienvirkeer det avgjørendeat forholdenerundtarbeidsplassenogså ligger
til retteog BPAer sværtviktigfor at funksjonshemmedeskal kunnejobbe.

BPA etter fylte 67 år
I lovforslagetbegrensesrettighetentil BPAtil personerunder67 år. Vi i FFM mener
at personerover67 år må ha retttil BPA, hvisbehovetfor assistanseoppstofør fylte
67 år, slikde har i Sverige. Å begrenserettentil BPAvilvære velferdspolitiskmeget
uheldig.I stedetbør manfremheveat BPA kanvære et viktigtiltakfor å legge
forholdenetil rettefor en selvstendigog aktivalderdom.Dettevilvære i tråd med en
moderneseniorpolitikkog somet leddi forberedelsentil å kunneimøtekommeden
forventedeveksteni antalleldre i årenefremover.

Må ha mulighet til å kunne reise med BPA.
Slik det er nå, er det oppholdskommunen som til enhver tid har ansvar for å yte de
tjenester som personen har rett på i forhold til Helse- og Omsorgsloven. Det
innebærer utfordringer for personer som reiser i jobbsammenheng, pendler, ferier og

annet.

Som en komponent i å klargjøre plikter for arbeidslederen i en BPA-ordning, vil FFM
foreslåen løsningsompå en og sammegang:

Styrkerog tydeliggjørBPAsomen alternativ organisering av tjenester

Bidrar til forutsigbarhet med henhold til ansvar og kostnader både for

bostedskommune og oppholdskommune

Gir tjenestemottakere med BPA-ordning trygghet i hverdagen og
bevegelsesfrihet i samfunnet

FFM foreslår å gi arbeidslederen en plikt til å sørge for bemanning for å dekke tildelt
timetall, uavhengig av hvor han/hun oppholder seg. Et BPA-vedtak skal spesifisere
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hvor mange timer som tildeles og hvilke behov/gjøremål som forutsettes dekket av
disse timene. Om arbeidslederen da har en plikt til å innrette seg slik at han/hun har
tilstrekkelige personalressurser for å dekke disse behovene innenfor tildelt timetall,
får bostedskommunen finansieringsansvar for løpende tjenester. Det vil kunne utvide
ansvaret og dermed kostnadene noe for bostedskommunen, i enkelte tilfeller, men vil
samtidig innebære en forutsigbarhet for kostnader og ressursbruk som mange
kommuner vil høste gevinster av. Dersom arbeidsledere i BPA har ansvar for
assistansen uansett oppholdssted, slipper oppholdskommunene å bruke tid og
ressurser på å behandle søknader om bistand. Samt yte nødvendige tjenester for
personer som er på besøk, tjenestereiser, eller bare på gjennomreise i kommunen.
Personene som har BPA utgjør et lite mindretall av alle som trenger praktisk og
personlig bistand fra kommunen de oppholder seg i. Likevel kan noen få utløse til
dels store kostnader for oppholdskommunene ved å leve et aktivt liv og ta samfunnet
i bruk. Som eksempel kan vi nevne et av våre medlemmer som på grunn av
tjenestereiser fikk behov for hjemmesykepleie i mer enn 10 kommuner/bydeler i løpet
av noen få uker. Med tilhørende søknadsbehandling, overlevering av opplysninger
fra bostedskommune til oppholdskommune, tjenesteyting fra tjenesteutøvere som
ikke var kjent med verken brukeren eller bistanden som skulle utføres. Det ble verken
effektiv ressursutnyttelse, forsvarlig kvalitet på tjenesten eller forutsigbarhet for noen
av de involverte partene.

Gjeldende regelverk er jo ikke til hinder for at bostedskommunen godtar at tildelt
bistand i form av BPA brukes utenfor kommunegrensene, men eksemplet viser at det
er behov for å klargjøre hvordan oppholdsprinsippet kan håndteres på en måte som
fremmer et aktivt og selvstendig liv. FFM håper derfor at vårt forslag kan vurderes i
samband med utarbeidelse av nytt rundskriv/ny forskrift om BPA.

Avsluttendekommentarer
Departementet sier i sin Høringsuttalelse at brukere som har en BPA ordningharet
høyeretimetallenn brukeresomkunmottarordinæretjenester.De konkluderermed
at kommuneneer rauseremedtildelingav timertil personersom har BPA. FFMs
erfaringer at dette ikkestemmer.Årsakentilat de som har BPA haret høyere
timetaller at de er aktiveog derforhar behovfor assistanseutenforhjemmeti større
gradenn brukereav tradisjonelletjenester.

FFM beklagerat departementeti sinutredningkunhar lagttilgrunnøkonomiske
betraktningeri sitthøringsnotatog lovforslag.De har ikkevurderthvordandettevil
påvirkelivettilde somer avhengigeav tjenesterfor å kunnedelta. De har settbort
fra intensjonenmed Helse-og omsorgslovenog hvilketsamfunnman ønsker.
Realitetener at brukeremed storeassistansebehover dyre i drift,uansettom
tjenestenorganiseressomtradisjonelletjenestereller BPA.Vi menerat innstillingen
slikden foreliggervilgi en begrensningpå funksjonshemmedemulighettilå delta
aktivti samfunnet,arbeidslivetog å ha familie.Det vilsette likestillingskampen
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mange år tilbake. Funksjonshemmede vil igjen bli bundet til sine hjem og i noen

tilfeller tvunget til å forlate sine hjem og bli internert i institusjon.

BPA fordi det er økonomisk gunstig. En rett til BPA gir ikke rett til flere timer enn

det kommunen mener en bruker har behov for. Dette innebærer i praksis at det å

innvilge tjenester som BPA verken utløser flere timer, eller er dyrere.

Vi ber om at departementet utformer rettighetsfestingen slik at den ivaretar
intensjonen med BPA som et frigjøringsverktøy.

Med vennlig hilsen

()
fi

OV;
Laila Bakke
Interessepolitisktalsperson

Tone I. Torp/s/
Styreleder
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