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Høringsuttalelse - Forslag til endringer i forskrift 2011-12-16-1349 om egenandel
for kommunale helse- og omsorgstjenester - Svar fra Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet viser til høringsbrev av 17.02.2014 med forslag om å endre forskrift
2011-12-16-1349 om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, slik at
beboere som mot sin vilje legges på dobbeltrom i kommunale institusjoner skal få
redusert egenandelen i forhold til beboere på enerom.

Forslaget har blant annet bakgrunn i St.meld 50 (1996-97) Handlingsplan for
eldreomsorgen, hvor et av målene var at alle med langvarig opphold på institusjon og
som ønsket det, skulle få enerom. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet
for 2014 vedtok Stortinget at det skulle innføres redusert egenbetaling for beboere som
mot sin vilje bor på dobbeltrom ved langtidsopphold i kommunale helse- og
omsorgsinstitusjon.

Helsedirektoratets merknader til forslaget
Helsedirektoratet støtter en innføring av redusert egenandel for beboere på
langtidsopphold i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner som bor på dobbeltrom
mot sin vilje. Som departementet skriver i høringsbrevet, vil et slikt krav bidra til å
tydeliggjøre hovedregelen om enerom, slik dette kommer til uttrykk blant annet i
kvalitetsforskriften, forskrift om en verdig eldreomsorg og sykehjemsforskriften.

Endringen foreslås gjennomført ved følgende tillegg til forskriften § 3 annet ledd
(endringsforslaget i kursiv)

«Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kroner 7 250 pr.
år, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp
betales inntil 85 prosent. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget
bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet.
Beboere som mot sin vilje legges på dobbeltrom skal ved beregningen tilstås et
fribeløp på 35.000 kroner.»

Slik forslaget er utformet er det ikke tydeliggjort om fribeløpet på kroner 35 000,-
kommer i tillegg til det allerede eksisterende fribeløpet på kroner 7 250,-, eller om
fribeløpet i disse tilfellene skal settes til kroner 35 000, slik at det reelle tillegget i
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fribeløpetfor de som borpå dobbeltrommotsinviljeblirdifferansen, det vilsi kroner
27 750. Helsedirektoratetmenerat dettebør tydeliggjøresi forskriftsteksten.

Det fremkommerav høringsbrevetat departementetharvurdertulikealternativerfor
hvordanreduksjonenskalutformes.Helsedirektoratetstøtterden valgteløsningen,og
understrekerat hensynettil at beregningenav redusertsatser enkelå praktisere,også
er av betydningi dennevurderingen.

Forslagetretterseg motbeboeresom «mot sin vilje» leggespå dobbeltrom.
Departementetskriveri høringsbrevetav det leggestilgrunnat med mindre
tjenestemottakereneksplisittuttrykkerønskeom det motsatte,så vileneromvære å
foretrekkefor langtidsbeboereved kommunalehelse-og omsorgsinstitusjoner.

Helsedirektoratetmenerdet er viktigat det kommertydeligfremat det i
utgangspunktetleggestilgrunnat langtidsbeboereønskerenerom.Det bør også
kommeklartfrem at et viljesuttrykki dennesammenhengmå kommefra beboeren
selv. Direktoratetunderstrekerat en storandelav beboernehardemenssykdommer.
Det er dermedviktigat ogsåsamtykkekompetansenvurderes,og at eventuell
avgjørelseom manglendesamtykkekompetanseer begrunnetog skriftlig,jf. pasient-
og brukerrettighetsloven§ 4-3 fjerde ledd.Forå unngåtvilrundtdette spørsmåletbør
det kommetydeligtil uttrykkat det er kommunensommå godtgjøreat beboereønsker
å bo på dobbeltrom,og at dettebør dokumenteres.
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