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ELDRERÅDETS UTTALELSE: 
 
Lunner eldreråd har gjennomgått dokumentet og har kommet frem til at det er mye likhet med 
forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. 
I midlertid tolker en det slik at dette er en verdighetsgaranti som styrker retten til et verdig 
tjenestetilbud. Dermed hilser en det velkommen. 
 
Verdighetsgarantien er ment å gjelde både kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. 
I midlertid er eldrerådet av den oppfatning at det sies lite konkret om innholdet i 
sosialtjenesteloven. 
 
Det nevnes i dokumentet at det er færre og færre eldre brukere som bare mottar praktisk 
bistand i form av hjemmehjelp. 
Noe av årsaken er nok at hjelpemottakerne synes de får for lite og sjelden hjelp. Mange steder 
blir det bare innvilget hjelp 1-2 timer annen eller tredje hver uke. Dette blir da et lite verdig 
tjenestetilbud. Lite hjelp og høye egenandeler medfører at det søkes andre alternativer. 
 
Under § 3 – a ønsker Lunner eldreråd følgende tillegg: En riktig og forsvarlig boform ut fra 
den enkeltes behov og tilstand. Alle må etter eget ønske få bo i sitt eget hjem til siste slutt 
og få dekket nødvendig pleie- og omsorgsbehov i hjemmet. 
 
Ved mange sykehjem er bemanningen altfor liten. De ansatte har ikke tid nok til å ta seg av 
den enkelte pasient utover det helt nødvendige. Flere steder får pasientene dusje bare 2. hver 
uke. Er dette verdighet?  
Under § 3 - c ønsker Lunner eldreråd følgende ordlyd: Et mest mulig normalt liv med 
normal døgnrytme og adgang til å komme ut, samt nødvendig hjelp til daglig personlig 
hygiene. Dette gjelder både for hjemmeboende og i institusjon. 
 
Til § 3 – d: Dette synes for snevert. Alle bør ha mulighet for samtaler selv om det ikke gjelder 
eksistensielle spørsmål. Ordet ”eksistensiell” er et vanskelig ord som bør byttes ut for 
eksempel med ”livsviktige spørsmål”. Det må også være rom for andre spørsmål og 
samtaler. 
 



Lunner eldreråd vil konkret foreslå et tillegg under § 3 – f: Å bevare eller øke sin mulighet til 
å fungere i hverdagen. Omsorgen skal bidra til habilitering, rehabilitering og aktivisering. 
Det forebyggende synes helt fraværende. Aktivisering og sosialt samvær er viktige 
forebyggende elementer. Det sitter bl.a. mange hjemmeboende ensomme som ikke kommer 
seg ut, noe som igjen for mange medfører depresjon, og ofte trenger de fortere 
sykehjemsplass. Her er transport en svært viktig brikke. 
 
Lunner eldreråd ønsker tilføyd et nytt punkt til § 3: 
§ 3 – i: Oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet. 
 
De eldre opplever uforutsigbarhet og utrygghet ved stadig vekslende personale som gjør at det 
blir mange forskjellige å forholde seg til. Det bør tilstrebes å få mest mulig stabilt personale 
med god kompetanse slik at det blir færre å forholde seg til.  
 
Lunner eldreråd ønsker også tilføyd flg.: 
§ 3 – j: Det må vektlegges brukermedvirkning og samarbeidet bør også inkludere 
             pårørende der dette er hensiktsmessig. 
 
Lunner eldreråd stiller også spørsmål om hvem som skal påse at verdighetsgarantien blir fulgt 
opp. Pasienter som får plass i norske sykehjem i dag, er for dårlige til å klage – eller tør rett 
og slett ikke. Ikke alle har pårørende til å være talsmenn for seg.  
Lunner eldreråd viser til forslag fra Norsk pensjonistforbund om at det opprettes 
Tilsynsutvalg ved alle sykehjem, og ber om at dette blir lovpålagt. 
 
Behandling og avstemming: 
Eldrerådet utarbeidet en uttalelse, som ble enstemmig vedtatt. 
 
 
ELDRERÅDETS VEDTAK 01.09.09: 
 
Saken utsettes og realitetsbehandles i neste møte i eldrerådet. 
 
Behandling og avstemming: 
 
Eldrerådsleder Karen Hagen fremmet følgende utsettelsesforslag: 
”Saken utsettes og realitetsbehandles i neste møte i eldrerådet.” 
 
Eldrerådsleder Karen Hagens utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 



 
 
 
FAKTA: 
Viser til vedlagte høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
 
 
 
Konklusjon: 
Eldrerådet utarbeider en uttalelse til høringsnotatet. 
 
 
DOKUMENT I SAKEN: 
Vedlagt: 
 
 
Øvrige dokument: 
Høringsnotat - Endringer i kommunehelsetjenesteloven - et verdi tjenestetilbud. Forslag til ny 
forskrift om en verdig eldreomsorg - Verdighetsgarantien 
 
Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: 
postmottak@hod.dep.no 
 
 
Rett utskrift av møtebok. 
Roa, 13.10.09 
 
Reidun Midtlie 
Utvalgssekretær 
 
 
 


