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Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S09/2891. 
 
HØRINGSUTTALELSE- FORSLAG OM ENDRING I 
KOMMUNEHELSETJENESTELOVEN - ET VERDIG TJENESTETILBUD 
 

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementes høringsbrev datert 29.06.09. Asker 
kommunes høringsuttalelse er betinget av Kommunestyrets tilslutning ved behandling 
10.11.2009. Saksprotokoll fra kommunestyremøte ligger vedlagt. 
 
De foreslåtte endringene er: 
Endring i kommunehelsetjenesteloven §2-1 Rett til helsehjelp 

Enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kommune der han eller hun bor eller 
midlertidig oppholder seg. 

Enhver har rett til et verdig tjenestetilbud når han eller hun har behov for det på grunn 
av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker.  

Helsetjenesten skal gi den som søker eller trenger helsehjelp de opplysninger 
vedkommende trenger for å ivareta sin rett, og se til at det ikke påføres unødig utgift, tap, 
tidsspille eller uleilighet.  

Forvaltningslovens regler gjelder ikke for vedtak etter paragrafen her.  

For vedtak om hjemmesykepleie og vedtak om tildeling eller bortfall av plass i sykehjem 
eller boform for heldøgns omsorg og pleie gjelder likevel forvaltningslovens regler.  
Er det flere som samtidig søker en tjeneste det er knapphet på, regnes de likevel ikke som 
parter i samme sak, og en søker som mener seg forbigått, kan ikke klage over at en annen 
har fått ytelsen. 
 
Forslag til ny forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) 
 
§1 Formål og virkeområde 
Forskriften har som formål å sikre at eldreomsorgen tilrettelegges på en slik måte at dette 
bidrar til en verdig, trygg og meningsfull alderdom. 
Forskriften gjelder den eldreomsorg som ytes i mehold av kommunehelsetjenesteloven og 
sosieltjenesteloven. Forskriften får anvendelse uavhengig av hvor tjenesten utføres. 
Forskriften klargjør hvordan tjenestetilbudet skal utformes for å sikre retten til nødvendig 
helsehjelp og et verdig tjenestetilbud. 
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§2 Tjenestens innhold 
De kommunale pleie- og omsorgstjenestene skal legge til rette for en eldreomsorg som 
sikrer den enkelte tjenestemottaker et verdig og så langt som mulig meningsfylt liv i 
samsvar med sine individuelle behov. 
 
§3 Tjenestens innhold 
Tjenestetilbudet skal inrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og 
livsførsel og sikre at medisinske behov blir ivaretatt. For å oppnå disse målsettingene skal 
tjenestetilbudet legge til rette for at følgende hensyn ivaretas: 

a) En riktig og forsvarlig bofrom u fra den enkeltes behov og tilstand 
b) Et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider 
c) Et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut, 

samt nødvendig hjelp til personlig hygiene 
d) Tilby samtaler om ekstistensielle spørsmål 
e) Lindrende behandling og en verdig død 
f) Å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen. Omsorgen skal bidra 

til habilitering og rehabilitering 
g) Faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant helsepersonell, som 

sikrer kontinuitet i behandlingen 
h) Tilby eldre som bor på helseinstitusjon enerom 

 
§4 Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft xx xx xxxx 

 
Generelle kommentarer 
Regjeringen ser det nødvendig å vurdere lovvirkemiddel for å sikre at enkeltgrupper ikke 
kommer urimelig ut i forhold til den genrelle innsatsen i omsorgstjenseten. De ser 
nødvedigheten av å presisere retten til et verdig tjenestetilbud når han eller hun har behov 
for det.  
 
Kommunene har ansvaret for tjenestetilbud til alle med behov for helse- og 
omsorgstjenester uten hensyn til alder eller diagnose. Befolkningsutvikling, 
sykdomsutvikling viser at behovene og fordeling av tjenestene har endret seg i retning av 
at kommunene får stadig yngre brukere med omfattende behov for tjenester. Dette stiller 
kommunene overfor dilemmaer i forhold til fordeling av resurser. Her kan den eldre 
befolkningen komme skjevt ut i forhold til fordelingen av ressurser. 
 
Til Kommunehelsetjenesteloven §2-1 (Rett til helsehjelp) 
Vi har ingen bemerkninger til dette punktet utover at presiseringen bør gjelde uansett 
alder. 
 
Til Forslag til ny forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) §1 
Formål og virkeområde 
Vi har ingen bemerkninger til denne paragrafen utover at det bør gjøres tydeligere hvilke 
aldersgruppe som kommer inn under denne forskriften. Er det fra han eller hun fyller 67 år 
eller er det fra han eller hun fyller 80 år. 

 
Til Forslag til ny forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) §2 
Tjenestens innhold 
Vi har ingen bemerkninger til denne paragrafen. Den samsvarer med det som står i 
kvalitetsforskriften. 
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Til Forslag til ny forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) §3 
Tjenestens innhold 

a) Vi har ingen bemerkninger til dette 
b) Vi har ingen bemerkninger til detet 
c) Vi har ingen bemerkninger til dette  
d) Vi har ingen bemerkninger til dette  
e) Vi har ingen bemerkninger til dette  
f) Vi har ingen bemerkninger til dette  
g) For å sikre dette punktet er det viktig å ha en normering av legedekning, 

sykepleiedekning, fysioterapidekning, ergoterapeutdekning. Det er for vagt å 
bare bruke begrepe ”annet personell” for å sikre faglig forsvarlig oppfølging. 
Normeringen bør følge de samme prinsippene som for faglig dekning av øvrige 
helsetjenester som for eksempel innen forebyggende helsetjenester. Videre bør 
det utarbeides normering i forhold til pleiefaktor i heldøgnstjenester for 
eksempel antall timer/beboer/døgn. Dette er nødvendig for å sikre forsvarlig 
helsetjeneste til eldre. 

h) Vi har ingen bemerkninger til dette 
 
 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
Toril Ellinor Fjellseth 
Styrer og saksbehandler 
Asker kommune 
 
 
 
 


