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FORSLAG TIL UTVIDELSE AV PASIENTOMBUDSORDNINGEN TIL Å
GJELDE KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

i.GENERELT

Når LUPE  tross iherdig innsats ikke fikk påvirket Stortinget(og med full feilhenvisning
fra en stortingsrepr.  fra Høyre)  til at det kunne etableres et eget ombud for mennesker
med utviklingshemming,  er vi glad for at dagens pasientombudsordning utvides til også
å omfatte tjenester etter Sosialtjenesteloven.

Behovet for en ombudsordning for våre grupper er meget klart. Det er nok å vise til
rapporten "Vi vil, vi vil, men vi far det ikke til" som tydelig forteller om alle manglene
og feilene i bistand og tilbud til mennesker med utviklingshemming. Likeledes kan
vises til våre uttalelser om forhold og utvikling. En er dessverre prisgitt hvilken
kommune en bor i når det gjelder å få gode tilbud og løsninger.

2.TIL ENKELTE AV HØRINGSNOTATPUNKTENE.

4.4: Ombudets kompetanse
LUPE mener det er meget viktig at de som skal ha ansvaret for ombudstjenesten i
forhold til sosialtjenesteloven, har erfaringer og kompetanse som er relevante bl.a. når
det gjelder mennesker med utviklingshemming.

Vi går ut fra at når bemanningen økes med minst en full stilling ved hvert ombud, blir
det naturlig at ombudene på hvert sted til dels deler arbeidsoppgavene mellom seg etter
de to hovedområdene de skal ta seg av.
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Vi forutsetter at departementet eller Sosial- og helsedirektoratet sørger for skikkelig
kursing og opplæring av ombudene. Vi kan i parentes bemerket bidra med våre
erfaringer og kunnskaper om ønskelig.
5. Ombudets navn.
LUPE mener at det ikke er navnet som er det viktige men innholdet i oppgavene.
"Bruker" blir mer og mer betonet (innenfor brukermedvirkning for eksempel), men vi
synes det er best med "Helse- og sosialombud", for det peker direkte mot den aktuelle
lovgivningen.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser.
Departementets vurderinger virker fornuftige. Erfaringene må vise om utvidelsen i
antall årsverk er tilstrekkelig.

Vi mener det er meget viktig at ordningen blir evaluert etter 2 år,- og også seinere. Det
vil kunne ta noe tid før brukerne og/eller deres representanter blir kjent med ordningen
og tar den i bruk.

Informasjonsvirksomhet overfor brukersida og kommunene blir meget viktig.
Vi kan godt se for oss mulighetene for at midtsidene i medlemsbladet vår, "Under
Lupen" kan avsettes til direkte informasjon fra departement, direktorat og oss selv.

Vennlig  hilsen  for LUPE

Ivar Tolstad
Sekretær landsstyret
ivtol@online.no


