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Høring om endringer i kommunehelsetjenesteloven – et verdig 
tjenestetilbud. Forslag om ny forskrift om en verdig eldreomsorg. / 
Verdighetsgarantien 
KIMs høringssvar 
 

KIM (Kontaktutvalget mellom Innvandrerbefolkningen og Myndighetene) ønsker å bidra med 
innspill til denne høringssaken selv om vi ikke er med i listen over høringsinstanser. 

Notatet har blitt lest av utvalget. Gjennomgående finner vi notatet relevant og godt. Det 
inneholder i sin helhet problemstillinger som opptar innvandrerbefolkningen sterkt. 

KIM mener notatet har en stor svakhet: – det mangler helt referanser til særlige utfordringer 
knyttet til den stadig større andelen av aldrende personer innenfor gruppen av de nye 
innvandrerne til Norge fra 1970-tallet. Det er mulig dette er gjort bevisst fra departementets 
side – for å framstå med så allmenn gyldighet som mulig. KIM har forståelse for dette. 
Imidlertid forteller erfaringer hos innvandrerbefolkningen i hele landet, som stadig oftere 
meldes til KIM, at det eksisterer et reelt og økende behov for andre, mer bredspektrede 
hensyn og fornyet faglig innsikt hos svært mange kommunale helsearbeidere i deres møte med 
og håndtering av en aldrende del av befolkningen med bakgrunn fra andre deler av verden. 
Hvis verdighetsgarantien skal ha troverdighet i absolutt hele befolkningen må endringer i 
kommunehelsetjenesteloven speile også de eldre innvandrernes særlige behov både i 
forskrifter og merknader.  

I og med at KIM stadig får meldinger om svakt og til tider direkte mangelfullt tilbud for de 
eldre generelt, mener vi videre at det på en eller annen måte må legges føringer som følger 
opp kommunene i deres helsetjenestearbeid for eldre. KIM frykter at svikt i det allmenne 
helsetilbudet for denne gruppen, særlig vil ramme den part som kjenner systemet dårligst, 
nemlig mange eldre i innvandrerbefolkningen. 

I 2008 har vi spilt inn to brev til HOD til  

1) Kommunetjenesteavdelingen v/ K. Løkke og E. Vaagen: 08.08.2008: ”Brev til Helse- og 
omsorgsdepartementet om eldre i pleie- og omsorgstjenesten” 



2) Helseministeren og helsedirektøren: 08.12.2008: ”En likeverdig helsetjeneste for 
innvandrerbefolkningen” 
Disse to innspillene inneholder essensen i hva KIM mener må ligge til grunn for et godt 
helsetjenestetilbud for eldre – en verdig eldreomsorg. 

Ellers vil vi også berømme det årsferske dokumentet fra Helsedirektoratets rapportserie: 
Migrasjon og helse. Utfordringer og utviklingstrekk. Rapporten peker på alle de områdene 
som KIM særlig melder behov for ekstra innsats på – de eldre medregnet. 

Med dette ønsker KIM lykke til med HOD sitt videre arbeid med 
kommunehelsetjenesteloven. 
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