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Høringsuttalelse - Forskrift om endringer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og

omsorgstjenester

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev 17.02.14 med høringsfrist

16.05.14. Landets 18 pasient- og brukerombud avgir med dette felles høringsuttalelse til

forslaget om endring i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Pasient- og brukerombudene støtter i utgangspunktet forslaget om endringer i forskrift om

egenbetaling for kommunale helse —og omsorgstjenester, slik at beboere som mot sin vilje

legges på dobbeltrom, ved beregningen av egenbetaling, skal tilstås et fribeløp på kr 35 000,

noe som innebærer en reduksjon på ca kr 2 312 pr måned.

Vi vil imidlertid knytte noen kommentarer og betenkeligheter til forslaget slik det er

fremsatt:

Pasient- og brukerombudene mener det er betenkelig at det fortsatt er mange kommuner

som ennå ikke kan tilby enerom til alle som har langvarige opphold på institusjon. Dette har,

som departementet viser til i sitt høringsnotat, vært et politisk mål i mange år, og det er

iverksatt ulike virkemidler for å nå dette målet. Forslaget kan derfor forstås slik at kampen

for en verdig eldreomsorg på dette området nå endres fra å være et spørsmål om kvalitet og

verdighet, til å bli et spørsmål om betaling fordi plass på dobbeltrom nå aksepteres dersom

prisen for oppholdet reduseres tilsvarende. Vi håper forslaget ikke svekker arbeidet for

vedtatte mål om at alle som ønsker det skal tilbys enerom. Vi viser også til at det i

statusrapport fra arbeidsgruppen for pleie og omsorg som jobber med et nasjonalt

kvalitetsindikatorsystem i lS-2155 er foreslått at nåværende indikator 3 og 4 —andel plasser i

enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner, ikke videreføres som en kvalitetsindikator.

Begrunnelsen for dette forslaget er at arbeidsgruppen er tvilende til om disse indikatorene

måler kvalitet på tjenesten. Dette sett i sammenheng med nåværende forslag til endring i

forskrift om egenandel, gjør at vi er generelt bekymret for om fokus på dette viktige området

nå svekkes.
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Pasient-og brukerombudenevil ogsåpåpekeat vi er usikrepå om nevnte reduksjoni

egenbetalingener tilstrekkeligtil at de kommunensomblir berørt vilsepå dette somet

insitamenttil å øke kapasitetenslikat flere får tilbud om enerom. Tvertommener vi det er

en risikofor at kommunenemed dette mener de har anledningtil å fortsette nåværende

praksisfordi beboerennå skalbetale mindrefor oppholdi dobbeltrom. Vi mener ogsådet

blir meningsløstå tro at dette er et virkemiddelsomkanstimuleretil økt kapasitetnår

departementet leggeropptil at kommuneneskalfå kompensertfor deler av antatt

inntektstapved at kommunerammenøkesmed 30 millionerpå årsbasis.

Vi mener ogsåforslagetvilsvekketilsynsmyndighetensmulighettil å vurdereom

myndighetskravenepå området er overholdtnår det nå gisakseptfor en løsningmed

dobbeltrommot beboerensviljedersomdet samtidiggisredusertegenbetaling.

Det er nytt at kvalitetknyttestil økonomi,det vil siat egenbetalingenfor offentligetjenester

reduseresnår kvalitetenpåtjenestene ikkesamsvarermed de kvalitetsmålenesomer

lovregulert. Samtidigvet vi gjennomvårt arbeidog kontaktmed bådepasienter,brukereog

pårørende,at det stridermot den generellerettsoppfatningnår kommunenkreverbetaling

for tjenester de yter uten å differensierei forholdtil kvalitet.Enkelteoppleverdette som

direkte krenkende. Dette er bakgrunnenfor at vi i utgangspunktetstillerossbak

departementetsforslag.

Pasient-og brukerombudenevil avslutningsvispresisereat det må leggesøkt presspå

kommunenfor å sikreat vedtatte kravom at enerom skalvære hovedregelenblir

gjennomført.Forde flesteeldre ogderespårørendeer det viktigeremedtilbud om enerom

den sistedelenav livetenn prisenpå oppholdet.

På vegne av landets pasient- og brukerombud

Anne-Lene Egeland Arnesen
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