Høring – Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for
heldøgns tjenester – kriterier og ventelister.
Norsam og LSA har valgt å avgi felles høringssvar i denne saken.
Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester er
en rettighet som allerede ligger i Pasient- og brukerrettighetsloven og kommunen må alt
forholde seg til den i Helse -og omsorgstjenesteloven. Lovendringen representerer altså ikke
noe vesentlig nytt på dette området, slik vi ser det. Vi mener at det er lite heldig å løfte frem en
gruppe fremfor mange andre. Vi stiller derfor spørsmålstegn ved hvorfor sykehjem og
tilsvarende bolig skal være i en særstilling i lovverket. Vi vil problematisere ytterligere at
annen heldøgns omsorg også vil gjelde psykisk syke, rusavhengige og mennesker med
funksjonsnedsettelse. Hvordan vil en slik rettighet virke på disse gruppene og kommunens
mulighet til å yte rett tjeneste til rett pasient til rett tid?
Vi vil videre påpeke at nasjonale kriterier kan få store konsekvenser for kommuneøkonomien.
Hvis konsekvensen av nasjonale kriterier blir at folk vil kunne kreve full pleie
hjemme/heldøgnstjenester kan det bli veldig dyrt. Det vil kunne gå på bekostning av mange
andre tjenester. Ventelisteordningen kan fort bli et svært omfattende administrativt system.
Hvis ordningen innføres må kriteriene kommuniseres tydelig til brukerne. De må bli forklart at
dette ikke er et ordinært køsystem. Pasienten kan i praksis bli stående på samme sted i køen i
lange tider, mens en rekke andre pasienter bak i køen tildeles plass.
Det er viktig at retten til opphold i sykehjem hovedsakelig baseres på en helhetlig individuell
vurdering, og ikke etter standardiserte kriterier uten rom for skjønn. Når pasient og pårørendes
ønsker vurderes må det tas i betraktning at pårørendes tilstedeværelse og evne til påvirkning
kan variere mye.
Selv om det innføres nasjonale kriterier ser vi for oss at unntakene i regelverket vil kunne
medføre at det blir vanskelig å få en forutsigbar og enhetlig praksis i kommunene. Vil de
samme unntakene medføre at dette blir store ord med lite praktiske konsekvenser for
pasientene, men omfattende arbeid med vedtak og venteliste for den enkelte kommune?
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