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Lier Kommune ved Helse- Miljø og Samfunnsutvalget sender følgende høringsuttalelse:

Vi har ingen merknader mot endringer foreslått i flit rett til vurdering innen 30 virkedager.
Det er nyttig å få en foreskrift som går på regler i LAR, slik at praksis mellom ulike Fylker blir
mer lik i flit kriterier for utskrivelser m. m.

Det er ytterligere to forslag som vi kommenterer.
Når det gjelder retten til valg av  institusjonsbehandlingssted  for LAR pasienter, mener vi
det er rimelig at LAR pasienter har den samme valgfriheten som andre.
Behandlingsinstitusjoner kan ligge langt unna og det blir reisevei, men slik er det også for
andre pasienter. Sosialtjenesten er pliktig å følge opp alle pasienter som er inne på institusjon
uavhengig av lang reisevei og dette synes vi bør være tilsvarende for LAR pasienter. Den
eneste forskjell for LAR pasienter er at også LAR- kontakten må være med på
institusjonsbesøk. Institusjonsoppholdet er for en avgrenset periode, slik at hjelpeapparatet
bør kunne tilpasse seg i denne perioden. Det er viktig for LAR pasienten ( som for andre) å
kunne velge rett institusjon uavhengig av hvor i landet den ligger, for å få individuell og
tilpasset behandling.

Vi slutter oss til forslag om begrensning i retten til å velge hvilket LAR-senter  i landet man
søker seg inn til . Dette stiller seg annerledes enn valg av institusjon for behandling. LAR
pasienter skal følges opp ca hver 14 dag ved oppstart og regelmessig gjennom hele
rehabiliteringen. LAR tilbudet vil kunne være et livslangt tilbud. Det ville være vanskelig for
sosialtjenesten og fastlege og LAR-senter å fa den gode og tette oppfølgingen om ikke LAR-
senteret ligger i nærheten. Konklusjonen blir derfor at vi mener at valgretten kan begrenses for
pasienter i fht valg av LAR-senter.

Forslag om synspunkter på behov for nye Forskrift vedr. fritt sykehusvalg; Dette forslaget
slutter vi oss til.

ed ventil} hi n

isa et e e
Sosialsjef

Rådhuset Postboks 205, 3401 Lier postmottak@lier.kommune.no / www.lier.kommune.no

Tlf: 32 22 01 00 1 Fax: 32 22 01 01 Org nr: 857 566 122 /  Bankgiro: 7874  05 88000


