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 Høringsuttalelse – Forslag til endringer i forskrift 2011-12-16-1349 om egenandel for kommunale 
helse- og omsorgstjenester 
 

 

Forsvarets seniorforbund (FSF) viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 17. februar 

2014. 

Det fremgår av høringsbrevet at hensikten med de foreslåtte endringene er å sikre at beboere, som mot 

sin vilje legges på dobbeltrom i kommunale institusjoner, skal få redusert egenandelen. 

Endringsforslaget er tatt inn i forskriftens § 3 annet ledd med følgende tekst; 

 

Beboere som mot sin vilje legges på dobbeltrom skal ved beregningen tilstås et fribeløp 35.000 

kroner. 

 

FSF tar utgangspunkt i at forskriften gir stort rom for kommunene til å foreta lokale vurderinger/ utøve 

skjønn. Forbundet vil hevde at i denne sammenheng vil det være store utfordinger i å forvalte begrepet 

…som mot sin vilje…. Dette vil innebære at beboerens vilje skal overprøves, spørsmålet blir hvem som 

skal gjøre det? en institusjonsbestyrer, en avdelingsleder, en kommunal saksbehandler, osv? hvordan skal 

beboerens vilje overprøves? verbalt eller fysisk?  

Begrepet…som mot sin vilje….,vil etter forbundets skjønn innebære at beboeren fratas muligheten til å 

si nei eller sette seg til motverge. 

 

Psykolog Per Isdal har definert vold slik: 

 

”Vold er enhver handling rettet mot en annen person som at gjennom denne handlingen skader, 

smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje, eller slutter å 

gjøre noe den vil” (uthevelsen er gjort av FSF) 

 

Dersom en legger denne definisjon til grunn, vil bruk av dobbeltrom mot noens vilje, kunne oppleves og 

grense til bruk av vold.  
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FSF forslår at …som mot sin vilje… ikke blir brukt i teksten. Utgangspunktet for kommunene må være 

at beboere i kommunale institusjoner tilbys enerom slik det er omtalt i kvalitetsforskriften. Det kan 

imidlertid gis adgang til å tilby dobbeltrom etter villighet. I de tilfelle det nyttes dobbeltrom skal 

beboerens villighet bekreftes med underskrift fra pårørende, fullmektig eller verge, dette bør 

nødvendigvis ikke gjelde ektefeller som ønsker å bo sammen. 

I alle tilfeller hvor det nyttes dobbeltrom tilstås et fribeløp på kr 35 000 i begge beboernes egenbetaling, 

såfremt egenbetalingen overstiger dette beløp. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Geir Anda 

Leder Forsvartes seniorforbund 
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