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Forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt
personlig assistanse (BPA), høringsuttalelse.

Akershus Universitetssykehus HF viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat
av 29. juni 2006 angående ovennevnte.

Slik helseforetaket ser det, gir brukerstyrt personlig assistanse (BPA) et langt mer
fleksibelt og helhetlig tilbud til den enkelte bruker enn tjenester som er øremerket til
spesielle formål, og administrert fra forskjellige tjenesteytere. Vi vil uttrykke tilfredshet
ved dette; det er et betydelig antall pasienter / brukere som ikke selv vil være i stand til å
stå for den samlede koordineringen av tjenester - fra ulike instanser og forvaltningsnivåer.
Også i forhold til helsetjenesten vil en ordning med BPA i gitte situasjoner kunne innebære
fordeler for den enkelte bruker/pasient, for eksempel ved at assistenten gis en rolle som et
kontaktpunkt eller en praktisk medhjelper når det gjelder brukerens/pasientens kontakt med
helsetjenesten. Dette kan gjelde ved ytelse av helsehjelp generelt, og kanskje spesielt i
tilfeller hvor det er snakk om utarbeiding av individuell plan, jf spesialisthelsetjeneste-
loven § 2-5 og kommunehelsetjenesteloven § 6-2a. En slik rolle må selvsagt utføres
innenfor de rammer og begrensninger som følger av relevante taushetspliktbestemmelser.

I departementets forslag vil retten til å kreve tjenesten forutsette at det foreligger et
omfattende tjenestebehov. Også for dem som har et tjenestebehov under 20 timer pr. uke,
kan BPA være en svært hensiktsmessig måte å skaffe seg og/eller organisere den
nødvendige assistanse, for å leve mest mulig selvstendig. Det må fortsatt være en mulighet
også for denne gruppen å kunne komme inn under ordningen selv om tjenestebehovet er
under 20 timer. Foretaket viser i den forbindelse til høringsnotatets pkt. 8.3 hvor
departementet  'foreslår som en hovedregel at retten til BPA inntrer når kommunenes
tjenestetilbud er omfattende. Kriteriet baseres på skjønn med et veiledende omfang på
minst 20 timer i uka. " Foretaket mener det bør tydeliggjøres at BPA i enkelttilfeller kan
være aktuelt også før tjenestebehovet passerer 20 timer i uka. Dette er motsatt av hva
departementet sier under oppsummeringen i kap. 13; "Retten inntrer dersom
tjenestebehovet er 20 timer eller mer. "
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Når det gjelder organiseringen av BPA stilles det store krav til kompetanse dersom bruker
skal være "arbeidsleder" og ikke bare oppdragsgiver. Skillet må her synliggjøres i forhold
til hvilke deler av administrasjonsarbeidet som skal og må ivaretas av den kommunale
oppfølgingstj enesten.

Me, vennlig hilsen

Erik Kreyberg Norman
Administrerende direktør

Kopi:  Helse Sør-Øst RHF, jf brev av 19.07.07 v Kari Olsen
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