
It

FORENINGEN FOR KRONISKE
SMERTEPASIENTER

DET KONGELIGE HELSE-  OG OMSORGSDEPARTEMENT

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO.

Bergen 24.10.07.

Høring - forslag til sterkere rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

HØRINGSUTTALELSE fra FKS (Foreningen for Kroniske  Smertepasienter):

Generelle kommentarer:

Vi anser det som et universelt velferds ode å få rett til organisert praktisk bistand (BPA) for den

gruppen av våre medborgere som trenger mer enn tradis'onelle omsor st'enester. Vår forening

organiserer en del brukere (klienter) som kommer inn under de nåværende ordninger. Men vi har

også medlemmer som bør være kvalifisert for BPA når denne tjenesten blir etablert og videre

utbygget i alle landets kommuner.

Vi skal i det videre få gi noen kommentarer til særlige spørsmål som er stillet i høringsdokumentet.

1. Om funksjonshemming.

Vi anser det som viktig at rammen for angitt funksjonshemming er så bred som mulig så vel

fysiske som psykiske lidelser blir inkludert. Det overordnede hensyn må være hjelpebehovet

den enkelte har o ikke alder eller dia noser.

2. Omfang og økonomiske konsekvenser.

Vi anser det som naturlig at BPA sees i sammenheng med den enkelte kommunes samlete

omsorgstjenester. Der disse er godt og bredt utbygget kan det være naturlig å sette et

minimums timetall som grense for å opprette BPA noe høyere enn i kommuner som ikke har

et bredt tjenestetilbud. Det blir derfor vanskelig å tallfeste dette absolutt. Staten bør ha en

refusjonsandel på minimum 50 %, men må kunne yte tilskudd på opp til 80 % i kommuner

med særskilt store BPA behov.

3. Arbeidsgiverforholdet.

Som en hovedregel mener vil at brukeren bør bestemme arbeidsgiverforholdet. For

mindreårige og brukere under vergemål er det naturlig at kommunen bestemmer. Dersom
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det skulle oppstå tvist  om dette, bør en overordnet innstans kunne fastsette hvem som skal
være arbeidsgiveren.

4. Assistenter.

Vi mener at i hovedsak skal brukeren få rett til å bestemme hvem som skal være assistenter.

Kommunen bør her utvise nødvendig smidighet og gjerne trekke inn spesielt sakkyndige for

råd og veiledning.

5. Lederansvar.

Uavhengig av arbeidsgiveransvaret, må brukeren ha arbeidsiederansvaret for assistenten(e).
Det bli en utålelig situasjon dersom en assistent skulle følge en instruks fra utenforstående
personer eller instanser. Der det dreier seg om mindreårige eller personer under vergemål

må en kunne sette inn pårørende som får lederansvar.

6. Rekruttering, opplæring og kvalitetssikring.

BPA tjenester har i løpet av det siste tiåret blitt etablert og bygget ut i over halvparten av

norske kommuner. Når dette fra neste år blir lovregulert og gjort til en del av et allment
tjenestetilbud vil omfanget Øke betydelig.
Det blir da viktig å sikre gode rutiner omkring tildeling, oppfølging og evaluering.
Vi tror at særlig rekruttering av personell, opplæring av dette og løpende adgang til

veiledning blir viktige faktorer som kommunenes omsorgstjenester må vie større

oppmerksomhet.
Når BPA tjenestene har fått virke i noe tid er det viktig å ha en oppfølging og kvalitetssikring
av tjenestene. Dette er særlig viktig dersom det skjer endring i personalet og når brukerne får

utvidet behov for tjenesten f.eks. i forbindelse med endringer i funksjonsnivå.

7. Avslutning.

FKS vil gjerne samarbeide med tjenesteytere på alle nivå, og vi står gjerne til disposisjon med

erfaringer fra vårt helsepolitiske arbeid.

Med vennlig hilsen

For FKS, Sentralstyret

Ingeborg Lærum

Nestleder og leder av Helsepolitisk Utvalg
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