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Sauherad Eldreråd
v/Jon Åse

Dato 20.07.2007

3812 AKKERHAUGEN

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep.

0030 OSLO

Deres ref.  200700399 /SAM

HØRING- FORSLAG TIL UTVIDELSE AV PASIENTOMBUDSORDNINGEN

Sauherad eldreråd har i møte 14.06.07 behandlet omtalte høringsforslag til utvidelse av
pasientombudsordningen. På bakgrunn av dette, ga Sauherad Eldreråd, videre kalt
Eldrerådet, fullmakt til leder Jon Åse og medlem Karin Bratteng Melhus, for å utarbeide
et forslag angående omtalte høringsnotatet. Jon Åse og Karin Bratteng Melhus, har med
beste vilje sett på notatet og her kommer noen kommentarer og forslag til endringer.

Kapittel 2 Bakgrunn

Pkt 2.1 Utviklingstrekk  innen helse- og sosisaltjenesten

Eldrerådet mener bakgrunnen for utvidelse av ordningen er helt i samsvar med det en
opplever ute i det daglige virke. En ser seg derfor enig i det som står under kapittel 2.1 og
spesielt har en merket seg siste avsnitt som vi velger å sitere:

"En utvidelse av pasientombudsordningen til å gjelde helse-  og sosialtjenester vil bidra
til styrket rettsikkerhet og likhet i tjenestene.  I tillegg vil en utvidelse styrke
rettsikkerhetene  til mennesker som ikke er i stand til  å fremme sine egne
omsorgsbehov når en opplever at det kommunale tjenestetilbudet ikke er
tilfredstillende." Sitat slutt

Under Pkt. 2.2 og kapittel 3 har eldrerådet ingen merknader.
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Kapittel 4 Departementets vurderinger og forslag

På høringsnotatets side 9 siste avsnitt under Pkt.  4.3 kan en lese følgende: "Ved å
inkludere sosialtjenesteloven,  med unntak av lovens kap.5, inn under pasientombudets
virkeområde,  vil sosialtjenester som praktisk bistand,  herunder hjemmehjelp og
brukerutstyrt personlig assistanse,  avlastingstiltak,  støttekontakt og omsorgslønn
inkluderes i ordningen.  En slik utvidelse vil være positiv for brukere som ikke er i
stand til å ivareta egne omsorgsbehov."

Eldrerådet stiller seg spørrende til, hvorfor en skal utelukke kap. 5 i sosialtjenesteloven.
Siste setning i forgående avsnitt sier: "En slik utvidelse vil være positiv for brukere som
ikke er i stand til å ivareta egne omsorgsbehov" Hva er egne omsorgsbehov? Ut fra hva
eldrerådet kjenner til, er også økonomi omsorgsbehov. En kjenner til mange brukere som
blir pasienter fordi en i tide ikke får hjelp til å få orden på sin økonomi. Noe alle vet, er at
det koster å være syk.

De fleste som kommer i den situasjonen at de ikke lenger kan arbeide på grunn av
sykdom, skade eller lyte, vil etter et års sykdom få lønnen sin redusert til 66% av den
opprinnelige. Bare den reduksjonen av lønnen betyr at mange havner i et økonomisk
uføre, som det er vanskelig å komme seg fra.

Samtlige har vel hørt historiene om hvordan de fleste brukernes møte med sosialkontoret
og de som også arbeider med kap. 5 har utartet seg. I Sosialhåndbok for sosialklienter står
det faktisk; " at det er alltid lurt å ha noen med seg i sitt møte med sosialkontoret og da
spesielt det som omhandler kap.5.

Sosialtjenestelovens kapittel 5, er mye mer enn økonomisk bistand til livsopphold,
derfor mener Sauherad eldreråd at kapitlet ikke må unntas fra ordningen.

Pkt.4.5. Hva bør ombudets navn være?

Eldrerådet har ikke så sterke formeninger om det, men synes at Helse-og sosialombudet
er det som er mest korrekt. Pasient-og brukerombudet er jo det samme, da en pasient også
er en bruker, og en bruker kan være pasient. I nyere tid er jo bestemt at innen ulike helse
tiltak, skal alle kalles brukere. Ikke fordi at det sier så mye om hva slags brukere der er,
men det er en måte å usynliggjøre enkelte grupper i samfunnet.

Pkt. 4.6 Forslag til endringer i pasientrettighetsloven
Under § § 8-1 og 8-2 har Sauherad eldreråd følgende forslag:
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§ 8-1. Formål
Helse-  og sosialombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens
behov,  interesser og rettsikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten
og den kommunale helse-  og sosialtjenesten,  og bedre ivareta disse tjenestene.

For å bedre kvaliteten på disse tjenestene,  er det viktig at de som er villig til og
påta seg disse oppgavene,  får den faglige og ellers nødvendig skolering for
utføre sine oppgaver til beste for pasienter og brukere.

§ 8-2. Arbeidsområde og ansvar for ordningen

Staten skal sørge for at der er helse-  og sosialombud i hver kommune.  I tillegg
skal det være et helse -  og sosialombud i hvert fylke,  som skal samordne
ombudtjenesten i sitt fylke.  Helse-  og sosialombudets arbeidsområde omfatter
statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helsetjenester.

Med kommunale helse-  og sosialtjenester menes i dette kapittel helsetjenester
etter lov av 19. november 1982 nr 66 om helsetjenestene i kommunene, og
sosialtjenester etter lov av 13. desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester m.v.

Til de andre punktene har Sauherad eldreråd ingen merknander.

Med vennlig hilsen
For Sauherad eldreråd

aren Bratteng Melhus
Medlem


