
Aksjonskomiteen
KAMP FOR DE ELDRE

Hørin snotat om endrin av kommunehelset. enesteloven — et verdi fenestetilbud.
Forsla til n forskrift om en verdi eldreomsor . Verdi hets arantien.

Det er prisverdig at de politiske partier er blitt enig om en Verdighetsgaranti,
at de eldre  skal ha lovfestet rett til  et verdig tjenestetilbud gjennom
kommunehelsetjenesteloven.

Kamp for de Eldre har imidlertid kommentarer til utkastet , som vi håper vil bli
tatt ad notam:

1.avsnt. Vi synes det er positivt at behovet skal gå foran kommunenes tilgang på ressurser og
personell.
KFDE presiserer at midler til dette må tilføres kommunene som øremerkede.  

2.avsnt.  I høringsutkastet står det bl.a.: " Dette betyr at dersom en person har behov for
døgnkontinuerlig pleie- og omsorg, er kommunen forpliktet til å yte heldøgns tjenestetilbud
til vedkommende."

KFDE presiserer: Ved dokumentert døgnkontinuerlig pleie- og omsorgsbehov , skal
personen ha lovfestet rett til heldøgns tjenestetilbud i sykehiem.
Kommunene skal ikke tillates å omgjøre sykehjemsplasser til omsorgsboligplasser!

Ad. Prg 2-1 rett  til helsehjelp
KFDE\s kommentar: Forvaltningslovens regler må innføres vedrørende denne
paragraf.
Det må spesielt tas inn at det må lovfestes klagerett dersom flere samtidig søker en
tjeneste som der er knapphet på, man må regne de som parter i samme sak..

§3 Tjenestens innhold .

KFDE: tillegg til pkt a: Ved dokumentert behov for pleie og omsorg skal personen har
lovfestet rett til sykehjemsplass.

Ad klagerett i henhoId til forvaltningsloven  — siste avsnitt side 1 om  knapphet.

Slik KFDE ser det, skal alle eldre ha en lovmessig rett på sykehjemsplass ved dokumentert
behov. Dermed skulle det ikke være aktuelt med knapphet på sykehjemsplasser.
Det må bygges ut sykehjemsplasser eller hurtig kunne omgjøre egnete bygninger til
sykehjemsplasser, , - i takt med etterspørsel etter sykehjemsplass. (I perioder en viss
overkapasitet)
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