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SVAR  -  HØRING  -  ENDRINGER I KOMMUNEHELSETJENESTELOVEN  -  ET VERDIG
TJENESTETILBUD

Askim kommune vil med dette få komme med en høringsuttalelse på ovennevnte høring.

Generelt kan vi si at vi opplever at foreslåtte endringer i stor grad beskriver slik det arbeides
i dag i forhold til den retning tjenesten har utviklet seg i. Sosial- og helsedirektoratet utar-
beidet og utga i 2004 veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene — Kvalitet
i pleie- og omsorgstjenestene — IS 1201.  Veilederens første del har en grundig gjennom-
gang av lover og forskrifter knyttet til kvalitet i tjenestene. Den andre delen tar for seg hvor-
dan vi på en kreativ måte kan bruke kvalitetsreformen i praksis. Denne veilederen har vært
retningsgivende i forhold til utviklingen av våre pleie- og omsorgstjenester generelt de siste
årene. Med bakgrunn i kvalitetsforskriften opplever vi ikke at de foreslåtte endringer i kom-
munehelsetjenesteloven representerer noe nytt ut i fra dagens praksis.

Vårt spørsmål er imidlertid:
Hvorvidt er det formålstjenelig å utarbeide og iverksette egne forskrifter for ulike
målgrupper?  Er det ikke slik at vi vil ha rett til helsehjelp og en verdig omsorg for alle som
har behov for det? Dette bør det være en diskusjon rundt på nasjonalt plan.

Når dette er sagt vil vi framheve at når man skal spesifisere kommunens plikter er det flott
at dette hjemles i både kommunehelsetjenesteloven og i sosialtjenesteloven.

Avslutningsvis vil vi si at det er positivt at det presiseres og tydeliggjøres hva en kommune
plikter gjennom utformingen av tjenestetilbudet.
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