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HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL STERKERE RETTIGHETSFESTING AV ORDNINGEN
MED BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

Helse Nord RHF har bedt Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF om å vurdere denne saken.
Utvalget har vurdert høringsutkastet, og vedtok i sitt møte 1 .november 2007, sak 47/2007 å avgi
følgende uttalelse:

"Regionalt brukerutvalg vil avgi følgende uttalelse: Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har
drøftet forslaget til ny bestemmelse om rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Utvalget er enig
i behovet for å sikre personer rett til åfå jenester etter sosialtjenestelovens organisert som BPA og
dermed flytte det avgjørende ord i dette spørsmålet fra kommunen til den som har behov for bistand.
Utvalget støtter forslaget om at rettigheten ikke knyttes til bestemte diagnoser, funksjonsnivå eller
alder, og at brukeren selv får bestemme arbeidsgivermodell. BPA handler om en selvsagt rett til å
styre sitt eget liv og om sikring av kvalitet på bistanden (færre hjelpere som brukeren selv velger og
lærer opp).

Regionalt brukerutvalg finner det imidlertid svært uheldig hvis retten til åfå tjenesten organisert som
BPA begrenses til personer som har fått innvilget bistand etter lovens§ 4-2 a) med 20 timer eller mer
("omfattende'), slik høringsutkastet foreslår. Dette vil ramme personer som får og fortsatt kan ha
behov for åfå deler av sitt dekket på annen måte, f eks som avlastning etter§ 4-2 b), som en del av
skoletilbud (skoleassistent, SFO) eller etter kommunehelse jenesteloven. Også når samlet
bistandsbehov er mindre enn 20 timer, bor det være en rett åfå hele eller deler av bistanden
organisert som BPA, slik det mange steder praktiseres i dag. Dette er spesielt viktig for familier med
barn med funksjonsnedsettelser hvor foreldrene selv yter omfattende bistand og hvor ukentlige behov
for hjelp kan være under 20 timer uten at behovet for åfå hjelp organisert som BPA av den grunn er
noe mindre.

Å gi rett som er definert såpass snevert som det foreliggende  utkast, kan få utilsiktede negative
følger. "

Ut over dette ønsker Helse Nord RHF ikke å kommentere høringsutkastet.
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