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Høringsuttalelse - Endring i pasient- og brukerrettighetsloven - rett til brukerstyrt
personlig assistanse

Helsedirektoratet viser til høringsbrev av 22.3.2013 med Helse- og
omsorgsdepartementets forslag til ny bestemmelse i pasient- og brukerrettighetsloven
§ 2-1d som vil gi en avgrenset rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Forslaget har sin bakgrunn i at Stortinget, i forbindelse med behandling av Prop. 91L
(2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m, fattet følgende
anmodningsvedtak (Innst. 424 L 2010/2011):

«Stortinget ber regjeringen utrede videre de økonomiske og administrative
konsekvensene og raskt komme tilbake til Stortinget med et forslag om
rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse for brukere med stort behov
innenfor den samme økonomiske rammen som gjelder i dag.»

Helsedirektoratet fikk etter dette i oppdrag fra departementet å utrede hvordan en rett
til BPA kunne avgrenses for at forutsetningen i Stortingets anmodningsvedtak kunne
oppfylles, og direktoratet avga i 2011 rapporten Brukerstyrt personlig assistanse —
utredning av kriterier for en rettighetsfesting til departementet. I rapporten
oppsummeres Helsedirektoratets avsluttende vurderinger slik:

«En avgrenset rettighet er nødvendig med tanke på Stortingets føringer, men
direktoratet vil peke på at en avgrensning vil kunne ha flere mulige, negative
konsekvenser. En rettighetsfesting av BPA kan gi utilsiktede prioriteringsvridninger,
ved at kommunene prioriterer de brukerne som omfattes av rettigheten for BPA. Det er
ikke ønskelig å etablere en situasjon der kommunenes prioriteringer styres på en måte
som fører til at det for noen brukere kan bli vanskeligere å få BPA.»

Helsedirektoratet vil innledningsvis understreke at vi vurderer BPA som en god ordning
som bidrar til å gi mange personer muligheten til å leve et selvstendig og aktivt liv til
tross for til dels store funksjonsnedsettelser. Direktoratet mener det er viktig at BPA
kommer de brukerne til gode som ut fra formålet med ordningen kan nyttiggjøre seg en
slik måte å organisere tjenestene på, og herunder at det bør tilstrebes å oppnå en
likere tildelingspraksis mellom kommunene.
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Innføringen av en rett som skal være kostnadsnøytral krever betydelige avgrensninger
av hvem som skal få og hva som skal gis. I departementets høringsnotat er det lagt
stor vekt på slike økonomiske forhold. Et såpass snevert fokus samlet sett kan føre til
et svekket tilbud snarere enn en forbedring.

Direktoratet understreker at det er usikkerhet knyttet til hvilken effekt det vil ha for
kommunenes samlede egenfinansiering av de kommunale helse- og
omsorgstjenestene å innføre en individuell rett til BPA. Kostnadsbildet varierer mellom
kommunene, avhengig av hvor mange som i dag får BPA, antall vedtakstimer,
kostnadsnivået i kommunen, hvordan omsorgstjenestene er organisert og hva slags
sammensetning av brukere kommunen har. Utfallet vil også avhenge av hvilke lokale
prioriteringer og tilpasninger kommunene vil gjøre som følge av en slik
lovbestemmelse. Det er derfor en viktig presisering når departementet i sitt
høringsnotat (side 26) skriver: «Det er likevel grunn til å understreke at den samlede
effekten av en rettighetsfesting kan være usikker». Helsedirektoratet mener det er
behov for at det etableres en følgeevaluering samtidig som en eventuell rettighet trer i
kraft.

Nedenfor følger først direktoratets generelle merknader til høringsnotatet og
lovforslaget og deretter kommentarer til de enkelte vilkårene i lovforslaget.

Generelle kommentarer til det fremlagte forslag til rettighetsfesting av BPA

Økonomi og kostnadsnøytralitet —samfunnsøkonomisk perspektiv

I høringsnotatet er definisjon av kostnadsnøytralitet i hovedsak knyttet opp mot et mål
om nulleffekt på kommunens egenfinansiering av helse- og omsorgstjenester.
Helsedirektoratet vil peke på ytterligere to faktorer som må tas i betraktning.
Den fleksibiliteten og brukerstyringen som BPA gir gjør at bruker ikke bare er en passiv
mottaker av tjenester, men kan gi verdi tilbake til samfunnet gjennom økt
arbeidslivstilknytning, utdanning, samfunnsdeltakelse og mulighet for å bidra i det
daglige familielivet. Verdien av dette i et samfunnsøkonomisk perspektiv må drøftes og
hensyntas. I høringsnotatet fra departementet er det ikke referert til at komiteflertallet i
Innst. 424 L 2010/2011 også ga følgende oppdrag: «...det i tillegg til kostnadsvurdering
for kommunene er viktig også å ta med seg de mulige positive samfunnsøkonomiske
konsekvensene av BPA, for eksempel ved at flere kan komme i arbeid eller
utdanning....». Det er gjort undersøkelser om de samfunnsøkonomiske effektene av
BPA. Dette er metodisk vanskelig og resultatene må brukes med all mulig varsomhet,
men i en helhetlig økonomisk vurdering må dette perspektivet også inngå. Perspektivet
er nevnt i høringsnotatet men ikke reelt tatt videre med inn i departementets vurdering
og forslag til rettighetsbestemmelse.

Den andre faktoren er forholdet til den statlige toppfinansieringsordningen for
ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Mange som mottar BPA har så
omfattende tjenester at kommunen får refundert deler av utgiftene fra staten gjennom
denne ordningen. En økning i kommunenes utgifter som følge av en rettighetsfesting
kan også føre til økte utgifter gjennom toppfinansieringsordningen. Dette er ikke drøftet
i høringsnotatet. I Helsedirektoratets rapport fra 2011 ble det lagt til grunn at «samme
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økonomiskeramme» gjelder for de samlede offentligeutgiftene,som også inkluderer
den statligetoppfinansieringsordningen.

Kommunens frihet til å prioritere/ organisere tjenester ut fra lokale forhold

Kommunenhar ansvar for å forvalte sine frie midlerog frihet til å organiseresine
tjenester, og videre ansvar for å sikre gode og fagligforsvarligetjenester. Helse- og
omsorgstjenestelovener innrettetut fra disse overordnedeprinsippene,som skal gi
kommunenefrihet til å organisereog utviklesitttjenestetilbudut fra lokale forholdog
behov. Dette er i tråd med kommunelovenog det lokale selvstyre. Innføringav en
individuelllovfestetrett til BPA kan legge føringerpå organiseringav tjenestene eller
begrense kommunensmulighettil en faglig-og forsvarlighetsvurdering,og dermed
være en inngripeni det lokale selvstyre.

En individuellrett kan bidratil mer enhetligtildelingspraksismellomkommunene,og
kan også gjøre det enklere for brukerneå håndheve rettigheten.For de som omfattes
av rettighetener dette isolertsett positiveutslag.Helsedirektoratetmener dette likevel
ikke kan oppveie for de usikreog muligenegativekonsekvenseneav lovforslaget.

Det vises videre til at også andre virkemidlerkan bidra til likere praksismellom
kommuneneog utviklingav kvalitetenpå tjenestene. En mer konsistentog ensartet
praksismellom kommunenekan ikke bare oppnås gjennomlovendring.I helse- og
omsorgstjenesteloven§ 12-5 gis Helsedirektoratetet lovpålagtansvar for «å utvikle,
formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer og veiledere som understøtter
de mål som er satt for helse- og omsorgstjeneste. Retningslinjer og veiledere skal
baseres på kunnskap om god praksis og skal bidra til kontinuerlig forbedring av
virksomhet og tjenester». Dette er i utgangspunktetet mykere og mer fleksibelt
virkemiddelsom både kan ses på som et alternativog et supplementtil en
rettighetsbestemmelsei lovsform.

Prioriteringseffekter og fordelingshensyn

Departementet legger til grunnat gjeldendepliktbestemmelseskal videreføresfor alle,
i tilleggtil innføringenav en ny individuellrett for noen. Ut fra et økonomiskståsted er
det vanskeligå se for seg at dette i praksisvilvirke helt prioriteringsnøytralt.En
naturligtilpasningvil kunnevære at kommuneneprioritererå oppfyllerettenfor de som
faller innenfordenne, og samtidigblirmer restriktivei tildelingav BPA til andre, både i
omfangog innhold.Dette som en konsekvensav de usikreøkonomiskeforholdene
knyttettil innføringav en rettighetsbestemmelse.

I Helsedirektoratetsrapportfra 2011 drøftesdette som en mulignegativ konsekvens
av en avgrenset rettighet,og direktoratetunderstrekerpå s. 18 i rapporten:

«Det er (...) en mulighet for at en rettighetsfesting av BPA kan føre med seg utilsiktede
prioriteringsvridninger, ved at kommunene vil prioritere de brukerne som omfattes av
en rettighet for BPA. (...) Det er ikke ønskelig å etablere en situasjon der kommunens
prioriteringer styres på en måte som fører til at det for noen brukere kan bli
vanskeligere å få BPA.»
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I høringsnotateterkjennerogså departementetpå s. 24 at det er knyttetusikkerhettil
virkningeneav en rettighet:

«Departementet erkjennerat forslagetinnebærer en vissusikkerhetdels knyttet til i
hvilkenutstrekningrettighetenvilpåvirke kommunenesmulighetertil å tilpasseog
dimensjoneresine tjenesterpå en hensiktsmessigog kostnadseffektivmåte, dels en
usikkerhetknyttet til i hvilkenutstrekningforslagetvilimøtekomme brukernesbehov.»

Av rapportenKunnskapom og behov for tildelingav brukerstyrtpersonligassistanse
(Rambøll 2012) går det frem at det er storevariasjonermellomkommunene i tildeling
av BPA. Det er naturligå forventeat enkelte kommunervil innretteseg slikat de gir
BPA til brukeresom har krav på det, mens de øvrige ikke prioriteres.Direktoratet
mener dette generelt er et uheldigutslagav en slik avgrenset rettighet,fordide som
ikke omfattesav rettighetenkan få en dårligeretilgangtil BPA enn i dag. Det fremlagte
forslaget legger også tekniske kriteriertilgrunnfor definisjonenav stortbehov (nedre
timegrense) og ikke en fagligvurderingut fra hvem som har størst behovfor å få
tjenestene organisertsom BPA, uavhengigav antall timer.

Kommunensansvar for forsvarligetjenester

I departementets lovforslager det er ikke lagt inn noen avgrensningersom gir
kommunenanledningtil å vurdere om det er hensiktsmessigå organiseretjenestene
som BPA, og å avslå BPA dersom kommunenvurderer det som uhensiktsmessig.Det
betyr at alle som oppfyllervilkårene kan kreve å få BPA, uavhengigav om kommunen
vurderer det som en god løsning.Helsedirektoratetvurdererat dette kan føre med seg
store utfordringerfor kommunensoppfølgingog forsvarlighetskontroll.

Rettigheten i forslagetgjelder uavhengigav hjelpebehovog sykdoms-eller
diagnoseforhold.Direktoratetantar det for eksempel for personermed kognitiv
funksjonsnedsettelseeller psykisksykdomkan oppståtvilog uenighetom hvilket
ansvar vedkommendeselv kan ivareta. Slik rettighetener utformeti forslageter det
ikke gittsærlige holdepunkterfor hvorvidtog eventuelt hva som skal til for at
kommunenkan nekte å gi BPA i slike tilfeller.Dette bør etter direktoratetssyn
klargjøres,for å unngåtvil og uforutsigbarhetfor både brukere og kommuner.

Rettighetenomfatterbrukere som er avhengigav hjelpfor å ivareta arbeidslederrollen,
for eksempel barn og personermed kognitivfunksjonsnedsettelse.I disse tilfelleneer
det en nærståendeeller en annen personsom er arbeidslederog som sørger for at
både brukerstyringenog assistenteneivaretas. Ofte vil BPA være en god ordning,for
eksempel for mange barn under 18 år som trenger BPA for å bo hjemme, og der mor
eller far kan bistå i arbeidslederrollen.Dette vil likevelenkelte ganger være mer
tvilsomt,og det kan oppstå uenighetmellomkommunenog bruker/pårørende.For
brukere som ikke kan ivareta egne interesserer det uheldigat det ikke er lagt inn noen
begrensningersom gir kommunenmulighettil å vurdere om BPA er en god og
forsvarligløsningi det enkelte tilfellet

Kommunener i alle tilfelleroverordnetansvarligfor tjenestene, og det er grunntil å tro
at oppfølgningenav BPA ordningerkan bli mer ressurskrevendeenn i dag. Dette bør



det tas hensyntil i vurderingenav økonomiskeog administrativekonsekvenserav en
rettighetsfesting.Lovforslagetmå videre klargjøre kommunensmulighettil å avslå BPA
dersom kommunenikke vurdererdette somen forsvarligløsning. Direktoratetmener
det er hensiktsmessigfor så vel brukernesom kommuneneat et sliktunntak
formuleresi lovbestemmelsen.

Kommentarer til de enkelte vilkårene

Store behov

Departementet foreslårå legge en absolutttimegrensetil grunnfor hvem som kommer
inn under rettighetsbestemmelsen.

Helsedirektorateter skeptisktil å sette opp en absolutttimegrensefor en rett til BPA
fordidette, i alle fall uten tilleggsvilkår,er lite egnet til å treffe de brukernesom har
størst behov for en slikorganiseringav tjenestene. I tillegger det en fare for at en
konkrettimegrensefører til uheldigetilpasningerog at den kan bli styrendefor
vurderingerav hjelpebehov.

I tredje ledd i forslageter kravet om 32 timer knyttettil «tjenesteomfang».Slik
lovforslageter ufformeter det noe uklartom de 32 timene retter seg mot det samlede
tjenestebehoveteller kun behovetfor praktiskbistandog opplæring.Direktoratetantar
at det kuner timer til praktiskbistandog opplæringsom er tenkt omfattet.

Grensen mellom hva som er praktiskbistandog opplæringog hva som defineres som
helsehjelper imidlertidikke alltidså tydelig. Brukeresom har en del BPA- timer har
gjennomgåendeogså andre tilleggstjenester,som hjemmesykepleie.Også her ligger
det dermed en mulighetfor uheldigetilpasninger,dersomkommunenedefinerer så
mye av bistandeninn under andre tjenesterat «restbehovet»somvedtas dekket
gjennom BPA faller under timegrensen.

Hvis det likevelskal stillesopp en konkrettimegrense mener direktoratetat 32 timer er
en for høy terskel. Departementet begrunnerdenne grensen med at en
gjennomsnittsbrukerav BPA er tildeltom lag 32 timer. Det er storevariasjoner i hvilke
tjenestersom legges inn i BPA, slikat brukeresom har 32 timer BPA dermed ikke
nødvendigvisvil oppfyllevilkåretom 32 timerpraktiskbistandog opplæring.

Helsedirektoratetmener en rett til BPA bør baseres på en individuellvurderingav
brukerensbehov, livssituasjon,ønsker og kommunensfaglige vurdering.Det vises til
Helsedirektoratetsrapportfra 2011 der det ble foreslåttat et alternativtil en timegrense
kan være å definere begrepet stortbehovsom: «Der det er av avgjørende betydning
for brukersmulighettil et aktivtliv og en selvstendigtilværelseat bistandengis i form
av BPA». Eventuelt kan momentersom skal vektlegges i vurderingentilføyesi
lovbestemmelseneller det kan stillesopp tilleggskrav,for eksempel krav om et visst
aktivitetsnivåeller bestemte aktivitetersomfører med seg et behovfor BPA, for
eksempel arbeid, skole/ utdanning,familie, og eventuelt andre aktiviteter.
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Fra et brukerståstedkan det innvendesat skjønnsmessigevilkårsom i større grad
åpner for kommunensvurderinger,kan fremstå som lite forutsigbartog vanskeligå
håndheve. Direktoratetmener imidlertiddet er muligå utformevilkårsom både gir
stramme og konkrete holdepunkterfor kommunensvurderinger,og som dessuten er
muligå overprøvefor Fylkesmannen.Til forskjellfra dagens ordning,vil et sliktvilkår
ikke liggetil kommunensfrie skjønn, men derimotvære et rettsanvendelsesskjønn
som Fylkesmannenkan overprøve fulltut.

Tjenestebehovmellom 25-32 timer—vesentligøkt kostnad—automatiskoverprøving

Det er i lovforslagetlagt innen rett til BPA også for de brukernesom har tjenestebehov
på minst25 timer pr. uke, med mindrekommunenkan dokumentereat slik
organiseringav tjenestene vilmedføre vesentligøkt kostnad for kommunen.

Dette kan bidra til å senke terskelen noe med hensyntil timekravet, noe som i
utgangspunktetvurderessom positivt.Det er likevelen svært tekniskregel, som synes
komplisertå håndheve fra brukerensståsted. Vilkåret gir også romfor tolkningog
skjønnog direktoratetantar det vil gi opphavtil uenighetog tvister,noe somvil kreve
ressurserbåde hos kommunenog hos klageinstans,og dessutenvære belastendefor
brukerne.

I tilleggvirkervilkåret utelukkendeøkonomiskbegrunnetut fra et ønske om ikke å øke
kommunenesdirekte driftsutgiftertil tjenesteytingensamlet sett, og det er vanskeligå
se noen faglige begrunnelserfor kriterietut fra formål og intensjonmed BPA-
ordningen.

Direktoratetmener det ut fra høringsnotateter tvilsomtom det legges opp til en
automatiskoverprøvingved avslag på dette grunnlaget. I høringsnotatetstår det at
dette skal skje ved uenighet,mens det i lovforslagetstår at kommunensavslag skal
sendes fylkesmannenfor overprøving.Ved uenighetvil vedtaket normaltklages inn for
klageinstansen.Dette bør klargjøres.Helsedirektoratetser behovetfor en kontrollmed
kommunenesvurderingerog avgjørelse på dette punktet,men er i utgangspunktet
negativtil en ordningmed automatiskoverprøving.Direktoratetmener det bør
utformesvilkår for rettighetensom ikke gjør det nødvendigmed en slik ordning.

Støttekontakt

Helse- og omsorgsdepartementetforeslårat støttekontaktikke skal inngå i den
foreslåtterettighetentil BPA, og begrunnerdette med at det vil virke kostnadsdrivende
dersom støttekontaktinkluderes.Helsedirektorateter i utgangspunktetenig i at
støttekontaktisolertsett kostermindreper time.

I en kostnadsdiskusjonvil det imidlertidogså være relevantå se på effekten av å
stykkeopp bistandeni flere deltjenesterkontradet å gi mest muligav bistandensamlet
under en «paraply». Det kan være økonomiskgunstigå organisereså mye som mulig
inn i en BPA-ordningdersomdet bidrartil å utnytteassistentensressurserpå en bedre
måte.
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Et viktig formål med BPA er å gi mulighet for økt fleksibilitet. Direktoratet mener det er
uheldig å signalisere at støttekontakt kan holdes utenfor BPA. Ofte vil det være
hensiktsmessig at timene til støttekontakt inkluderes i BPA- ordningen, slik det også
følger av rundskriv 1-20/2000.

En til en og Ilattjeneste —unntak fra unntak ved kontinuerlig behov

1lovforslaget er det gjort unntak fra rettigheten for «tjenester som krever mer enn ån
tjenesteyter til stede eller nattjenester.» Fra dette er det likevel gjort unntak for brukere
med «kontinuerlig behov for nattjenester eller flere tjenesteytere».

Disse kriteriene er etter direktoratets vurdering en svært spesiell konstruksjon, som det
er vanskelig å se noen god faglig begrunnelse for. Slik dette er omtalt i høringsnotatet
synes avgrensningen å være økonomisk begrunnet.

Resultatet av avgrensningen kan bli at personer med meget omfattende tjenestebehov
omfattes av en rett til BPA, også selv om brukeren vurderes å bli bedre ivaretatt i en
institusjon eller med andre tjenester. Derimot synes de som kan ha behov for 1-1
tjenester, for eksempel for å fungere i arbeidslivet, å ikke være omfattet av rettigheten.
Direktoratet mener avgrensningen er uheldig.

I tillegg vil vi påpeke at omtalen på s. 21-22 av dette er uklar, særlig når det
avslutningsvis står at «kommunene kan avslå å gi tilbud om BPA dersom den kan
dokumentere at tilbudet vil medføre økte kostnader sammenliknet med et kommunalt
organisert tjenestetilbud.»

Unntak for bruker over 67 år

I forslaget til rett til BPA er det gjort unntak for personer over 67 år. 1høringsnotatet er
det gitt en kort begrunnelse for dette som knytter seg til den demografiske utviklingen
og økonomi. Det er ikke gitt noen faglig begrunnelse for aldersgrensen.

Helsedirektoratet mener det er uheldig å sette en absolutt øvre aldersgrense for å få
rett til BPA. Brukere over 67 år kan, slik vi vurderer det, ha behov for fleksibilitet og
brukerstyring på samme måte som andre. BPA kan også føre til at man kan bo lenger
hjemme. Slik rettigheten er avgrenset kan direktoratet under enhver omstendighet ikke
se at det er grunn til å tro at BPA blir dyrere dersom en person som allerede har BPA
fortsetter å ha det også etter nådd aldersgrense. Helsedirektoratet mener en rettighet
til BPA minst må gi de som oppfylte vilkårene før oppnådd aldersgrense rett til å
videreføre ordningen.

Når det gjelder behov som oppstår senere kan det etter direktoratets vurdering være
grunn til å stille opp noen grenser for hva som skal dekkes gjennom BPA.

Direktoratet viser til løsningen som er valgt i Sverige, der brukere over en gitt
aldersgrense får rett til å beholde BPA som er innvilget før aldersgrensen er nådd, men
at økt tjenestebehov etter dette ikke kan kreves inkludert i BPA- ordningen.

7



Oppsummering

Helsedirektoratetmener det fremlagte høringsnotatetog lovforslagetlegger for
stor vekt på økonomiog at rettigheteni litengrad er innrettetut fra hensynene
bak og formåletmed BPA. Helsedirektoratetmener videre at konsekvenseneav
det fremlagteforslageter så uklare, både ut fra prioriteringseffekter,
fordelingshensyn,faglighet,kvalitet,økonomiog ressurssituasjoneni
kommuneneat vi ikke kan støtte det fremlagteforslaget.

Slik rettighetener utformetvurderer Helsedirektoratetat det kan påføre
kommuneneutfordringermed hensyntil å sikregod kvalitetog forsvarlige
tjenester.

Helsedirektoratetmener det er uheldigå sette en absoluttøvre aldersgrensefor
å få rett til BPA.

Helsedirektoratetmener det er grunntil å tro at en avgrenset rettighetkan gjøre
det vanskeligerefor de som ikke omfattesav rettighetenå få BPA, somfølge av
at enkelte kommunervil prioriterede som omfattes av rettigheten.Det er etter
Helsedirektoratetsvurderingderfor ikke gittat en individuellrettighettil BPA er
den mest hensiktsmessigemåten å utvikleBPA- ordningenvidere.

Helsedirektoratetmener en eventuell rettighetsbestemmelsemå bygge på en
god balanse mellomøkonomiskeog faglige hensyn, med utgangspunkti de
grunnleggendehensynene bak og formåletmed BPA. Det bør være et sentralt
hensynat rettighetenkommerde til gode som ut fra grunntankenbak BPA best
kan nyttiggjøreseg den måten å organiseretjenestene på.

Helsedirektoratetvurdererat både brukerneog kommunenekan være tjent med
at det brukesandre virkemidlerfor å styrke BPA-ordningenog gi bedre og mer
enhetlig praksisi kommunene,for eksempel utviklingav retningslinjerog
veiledere. Dette er i tråd med de generelle virkemidlerfor styringog
kvalitetssikringav kommunaletjenester,jf. helse- og omsorgstjenesteloven§
12-5.

Vennlig hilsen

Bente Moe e.f.
avdelingsdirektør

Michael ChristianKaurin
seniorrådgiver
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