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Kommunestyret
Formannskapet
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Rådmannens innstilling:
Ås kommune støtter høringens forslag om differensiert (redusert) betaling ved
langtidsplass i dobbeltrom. Dette ut i fra pasient - og brukerrettighetsloven, og hvor
man ser forskriften og verdighetsgarantien opp mot den.

Ås, 21.03.2014

Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt
Rådmann Helse og sosialsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Ås eldreråd
Hovedutvalg for helse og sosial
Formannskap
Kommunestyret

Vedlegg:
Vedlegg.1: Følgebrev høring egenandel kommunale tjenester.docx, Vedlegg.2:
Høringsbrev endring i egenandel kommunale tjenester

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Ingen

Vedtak i saken sendes til:
hjs@hod.dep.no
Forvaltningsenheten v/ Gry Mathisen
Økonomi v/ Berit Amlien Eriksen

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/forslag-til-endringer-i-forskrift-2011-1.html?id=751375
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SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Kommunen er bedt om å gi en uttalelse om forslag til endring i § 3 i forskrift2011-12-
16-1349 om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester, egenandelens
størrelse ved langtidsopphold. Forslaget fra departementetgår ut på at beboere på
dobbeltrom, tilstås et fribeløp på 35.000 kr som trekkes inn i beregningsgrunnlaget
for vederlagsbetalingen.
Intensjonen med endringene er å sikre at beboere som mot sin vilje legges på
dobbeltrom i kommunale institusjoner, skal få redusert egenandel.

I høringsbrevet fra helse og omsorgsdepartementet vises dettil Stortingsmelding 50,
der et av målene var at alle med langvarig opphold i institusjon og som ønsker det,
skulle få enerom.
I Kvalitetsforskriften for pleie og omsorgstjenester heter det i § 3 at kommunen skal
etablere system av prosedyrer som søker å sikre «tilbud om eget rom ved
langtidsopphold.

På Moer sykehjem har vi pr.d.d. 7 dobbeltrom på langtidsavdelingen. Liggetid på
dobbeltrom varierer, noen er for en kortere periode, mens andre har vært i inntil et år.
Det er utarbeidet kriterier for tildeling av plass på dobbeltrom, samt for overflytting til
enerom. Det tilstrebes at tiden på dobbeltrom blir så kortsom mulig.

Vurdering:
Pasienter som er innlagt på sykehjem, har etter pasient og brukerrettighetsloven
§2-1. krav på forsvarlige pleie- og omsorgstjenester etter helse og
omsorgstjenesteloven § 3-2,6,c, plass i institusjon. Dette innebærer at tjenestene må
inneholde en tilfredsstillende kvalitet.
Kvalitetsforskriften pålegger kommunene å ha et system av prosedyrer som søker å
sikre at det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar
kontinuitet i tjenesten. Forskriften pålegger kommunene å ha nedfelte skriftlige
prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt
grunnleggende behov med bl.a. tilbud om eget rom ved langtidsopphold.
Verdighetsgarantien § 3 sier at tjenestetilbudet skal innrettes i respekt for den
enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel, og sikre at nødvendige
medisinske behov blir ivaretatt. Dette skal sikres gjennom bl.a. å tilby eldre som bor
på helseinstitusjon enerom.
Hovedregel er at det skal tildeles enerom ved langtidsopphold på sykehjem, men det
foreligger ikke et lovfestet rettighetskrav om enerom.

Økonomiske konsekvenser:
Ved vederlagsberegning for langtidsopphold i institusjon, har brukerne pr.d.d. et fast
fradrag i beregningen på 75 % av fribeløpet på kr. 7.250 i 2014, dvs. faktisk fradrag
på kr. 5.437.
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Forslaget til forskriftendringen vil gi et faktisk fradrag på kr. 26.250 pr.år for beboere i
dobbeltrom, altså mindreinntekt på kr. 20.813 pr.år.

Spørsmålet blir hvor mange beboere i aktuell kategori kommunen vil ha til enhver tid.
For hver gang en beboer bytter mellom enkeltrom og dobbeltrom vil det måtte fattes
nytt betalingsvedtak. Ved etter oppgjør vil det måtte gjøres tilsvarende antall
beregninger pr. år.
For at egenbetalingen skal være korrekt til enhver tid, slik at klager med evt.
påfølgende tap skal unngås, må det rapporteres om beboer får dobbelt eller
enkeltrom ved innleggelse, samt at det må rapporteres ved bytte av type rom under
oppholdet.

En ser da klart at endring i forskriften gir lavere inntekter i faktiske kroner, samt økt
ressursbruk ved rapportering fra forvaltningen til økonomi.
For økonomi vil dette kunne medføre en vesentlig økning i ressursbruk på grunn økt
antall vedtak.

Alternativer:
1) Lik sats for alle med begrunnelse at det er samme tjeneste som mottas

En pasient på sykehjem er i behov av døgnkontinuerlig pleie og tilsyn, noe
vedkommende får uavhengig om det er enkelt- eller dobbeltrom. Dette kan forsvare
at det er likebetaling for samme tjeneste. Pasienten får nødvendige tjenester
uavhengig av funksjonsnivå, en differensierer ikke prisen selv om en pasient er i
behov av 1:1 bemanning eller forsterket skjerming, etc. Dersom helsetilstanden tilsier
behov for enerom, vil vedkommende pasient få det som en del av en nødvendig
tjeneste, f.eks. i livets sluttfase eller andre tungtveiende grunner.

Målet er at alle langtidsbeboere skal ha enerom, men noen må midlertidig være på
dobbeltrom i påvente av enerom. Fylkesmannen sier at så lenge det er utarbeidet et
system på hvordan vi håndterer dobbeltrom og enkeltrom, er det forsvarlig praksis.

2) Differensiert sats for enkelt og dobbeltrom

Hvis en ser på sykehjemsplass som en rett den enkelt innbygger har, jfr. pasient og
brukerrettighetsloven, og ser forskriften og verdighetsgarantien opp mot den, kan en
gå for vinklingen med differensiert betaling for enkelt eller dobbeltrom. Dette
begrunnes da i rett til privatliv, verdighet, mulighet å trekke seg tilbake, ha besøk
uforstyrret, etc.

Ut fra allmenn rettferdighetssans, kan det oppleves urettferdig å betale samme pris
for dobbeltrom som for enkeltrom. Det en betaler for er ikke rommet i seg selv, men
tjenesten som helhet.

Konklusjon med begrunnelse:
Det er prinsipielt sett en utfordrende problemstilling høringen bringer med seg. Etter
helse og omsorgstjenesteloven er det tjenesten (hjelpen) innbyggerne har «krav på»
og betaler for, og den sier ingen ting om hvor man får hjelpen. Derfor har
Fylkesmannen ved flere anledninger avslått klager om opphold / tjenester i
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dobbeltrom, også med begrunnelse at Ås kommune håndterer dette på en best mulig
måte.
Allikevel har pasient –og brukerrettighetsloven, og Verdighetsgarantien en ordlyd
som retter seg i den andre retningen, det vil si at alle har rett på enerom.

Høringen dreier seg om opphold i dobbeltrom på langtidsopphold, og holder dermed
korttidsopphold utenom vurderingen.

Rådmannen anbefaler derfor at Ås kommune støtter høringsforslaget.

Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart for innsending


