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Hørin ssvar: Forsla til sterkere retti hetsfesten av ordnin en med brukerst rt ersonli
assistanse BPA

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP) inngir gjerne sitt,svar på høringen om
sterkere rettighetsfesting av BPA.

LPP er medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og slutter seg til FFOs
høringssvar, som vi også har vært med på å utarbeide.

For egen del vil vi dessuten tilføye noen synspunkter på bruk av BPA i psykisk helsevern,
som jo er vårt område, særlig for mennesker som lider av en alvorlig sinnslidelse. Særlig i en
postpsykotisk fase, men også ellers, hemmes de i sine funksjoner både av kognitive
svekkelser og på andre måter.

BPA har vært lite brukt på psykisk helse-området, om i det hele tatt. En årsak til dette kan
være at mennesker med en alvorlig psykisk lidelse ikke har vært oppfattet som
funksjonshemmede, heller ikke i postpsykotiske faser, men som pasienter eller "tidligere
pasienter" uansett hvor godt det måtte gå med dem. Denne oppfatningen av mennesker med
en alvorlig psykisk lidelse har vært medvirkende til undertrykkelse. I motsetning til dette vil
BPA fremme selvstendighet, uavhengighet og mestring av eget liv for mennesker med en
psykisk funksjonshemning like så vel som for mennesker med en somatisk funksjonshemning.
Slik vil BPA være i god overensstemmelse med verdiene for psykisk helse-satsingen.

Vi kommenterer departementets tre spørsmål i høringsbrevet slik:

1. Siden BPA ikke har vært i bruk for mennesker med en psykisk funksjonshemning, venter vi
at det vil skje en sterk økning på dette feltet dersom BPA blir en rettighet. Økningen vil
kanskje ikke komme straks, men heller som en gradvis vekst etter hvert som muligheten blir
kjent og erfaringer gjort.

Dette må også ses i sammenheng med at det trolig er et underforbruk av kommunale
tjeneste blant mennesker med en psykisk lidelse. Dette igjen skyldes nok både at tjenestene
ikke er godt nok utbygd, men også at mange av de mulige brukerne har mistillit til
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helsetjenestene på grunn av tidligere vonde opplevelser. Her kan brukerstyring være viktig for
å gjenreise både tillit til hjelpere og egen mestringsfølelse.

2. Arbeidslederen ("brukeren") må selv bestemme arbeidsgiverforholdet og ha det avgjørende
ord i ansettelsene. Dette gjelder særlig for brukere med en psykisk lidelse.

3. For myndige arbeidsledere må arbeidslederoppgavene og -ansvaret ligge hos arbeidslederen
selv, noe annet ville være å bryte med selve grunntanken i BPA. Dersom andre i kortere eller
lengre tid skal utføre disse oppgavene, bør det være som administrasjonsassistenter, og de bør
helst ansettes eller engasjeres av arbeidslederen. Det bør være åpent for pårørende å fungere
som administrasjonsassistenter, men det bør ikke være forventet at de alltid skal gjøre det.

Vennlig hilsen
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

f aLilly So ie H gene
Daglig leder LPP

2


