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Høringssvar vedrørende forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med
brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Det vises til høringsbrev av 29. juni 2007.

Nasjonalforeningen Demensforbundet samler demensforeninger for personer med demens, deres
pårørende og andre interesserte. Vi har følgende kommentarer til forslag til sterkere rettighetsfesting
av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA):

Vi støtter forslaget om fortsatt bruk av begrepet "brukerstyrt personlig assistanse".

Vi mener at retten til BPA bør sikres i eget lov. Det er meget viktig at alle med omfattende
hjelpebehov har rett til BPA uavhengig av alder eller om man kan styre tjenesten selv.

Personer med demens har i dag i liten grad fått innvilget BPA, selv om de ofte har omfattende hjelp
fra kommunen. Behovet er der, og det vil være økende. Spesielt yngre personer med demens har et
stort behov for individuelt tilrettelagt og variert hjelp, og for alle med en demenssykdom er det
avgjørende at hjelpen gis av samme person/er. En undersøkelse viste at personer med demens har i
gjennomsnitt 8 forskjellige hjelpere per uke. (Stendal Lystrup L, Lillesveen B, Nygård A-M og Engedal
K. Omsorgstilbud til hjemmeboende personer med demens. Tidsskrift for Norsk Lægeforening 2006;
15: 1917-1920). Personer med alvorlig grad av demens har ikke evne til å gjenkjenne hjelperne og har
et spesielt behov for stabilitet og kontinuitet.

Personer med demens er ikke i stand til å ivareta sine egne interesser. Pårørende må få retten til å
bestemme arbeidsgivermodellen. Pårørende må få arbeidslederansvaret hvis de selv ønsker det.

Kommunen bør dekke utgifter til BPA i inntil 20 timer per uke, og staten dekke det overskytende.
Dette vil sikre brukere i forskjellige kommuner et mer likt tilbud. Alternativt kan man tenke at staten
tar et større ansvar for s.k. "tunge brukere" med spesielt stort behov for hjelp. Vi foreslår at staten
dekker 85 % av utgifter over 500.000,-.

BPA er avgjørende for enslige personer med stort hjelpebehov. Det vil kunne utsette flytting til
institusjon, eller til og med være et alternativ til institusjonsplass. Det siste er spesielt viktig med
tanke på yngre personer med demens som mangler et tilrettelagt institusjonstilbud.
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