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Uttale        
Til: Kommunestyre 

Fra:  Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 

           
Saknr. Arkivkode Dato 

21/1431-2  27.04.2021 

 

UTTALE FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 
OM TILDELING AV TJENESTER 
 
REF har over tid fått en rekke innspill fra søkere om pleie og omsorgstjenester og deres 
pårørende, men også fra tjenesteyterne som ansatte i hjemmetjenestene og på 
institusjonene og fra fastlegene om at det er ønskelig og behov for gjennomgang og endring 
av søknadsprosedyrene. 

 

Ut i fra tidligere orienteringer fra Kommunedirektøren mener vi å vite nok om hvordan det 
fungerer i dag. Vi har ikke noe tallmateriale over hvor mange som er fornøyd eller 
misfornøyd med de tjenester de får, men vi har et klart inntrykk av at det er for mange som 
sitter igjen med en ubehagelig opplevelse etter ha søkt om tjenester enten de til slutt har 
blitt innvilget eller ikke. 

Skal vi få til forbedringer må vi ikke slå oss til ro med at det er mange som er fornøyde, men 
heller prøve å forstå hvorfor et ikke ubetydelig antall sitter igjen med en negativ opplevelse 
når det ble søkt om «nødvendige pleie og omsorgstjenester» fra kommunen. 

Sammenfatningen av deres møter med kommunen er opplevelsen av at de ikke føler seg sett 
av hjelpeapparatet og at de sitter igjen med en opplevelse av at de er en urimelig byrde for 
kommunen. 

For ofte blir de fortalt om kommunens anstrengte økonomi, hvor mye de har å gjøre, 
knapphet på ressurser og at det er vanskelig å love noe o.s.v. 

Alt for mange som søker om pleie og omsorgstjenester gir uttrykk for forbauselse og 
skuffelse over at de som kjenner meg  og mine helseplager best, som de fra 
hjemmetjenesten som har hjulpet meg før eller fastlegen min  ikke er en selvfølgelig 
premissleverandør for hva som er «nødvendig pleie og omsorg». 

 

Kommunens tjenesteapparat synes i en travel hverdag for ofte å ha mistet forståelsen for 
hvor sårt og fortvilende det er for de fleste som søker om «nødvendige pleie og 
omsorgstjenester» å innrømme / akseptere at de ikke klarer seg alene og må søke om hjelp 
fra kommunen. 

De skal da slippe å bli møtt med opplevelsen av at de er en byrde for kommunen. 

De skal bli møtt med respekt og verdighet:  « Jeg ser at du har det vanskelig. Vi skal prøve å 
hjelpe deg best mulig slik at du igjen kan mestre mest mulig selv». 
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Hjelpeapparatet må holde løfter / avtaler om når og hvordan nødvendige tjenester skal ytes 
også når en annen etat er den som skal yte tjenesten. For ofte blir den pleietrengende 
sittende  å vente på hjelp eller nødvendige hjelpemidler  når de kommer hjem etter opphold 
på sykehus. 

Det skaper utrygghet og mistillit. 

Tilsvarende må den pleie og omsorg som ytes skje når det er avtalt. Ved forsinkelser og 
uventede ting må det gis tydelig beskjeder. Medisinutlevering skal ikke forsinkes. Forsinkelse 
av hjelp til personlig hygiene eller hjelp for å spise oppleves oftest nedverdigende og 
ubehagelig. 

Det skaper heller ikke trygghet og tillit. 

 

Tre ting er velkjente sannheter når det gjelder «nødvendig pleie og omsorg» og som er faglig 
godt dokumentert: 

 Tjenester ytt av pleiepersonale som over tid kjenner den som får hjelp oppleves best 
av den om får hjelpen og ytes enklere og raskere av den som gir hjelpen. 

 Alle ønsker å klare seg selv lengst mulig uten hjelp fra kommunen og utsetter i det 
lengste å søke om hjelp hvis de vet at det er hjelp å få hvis de blir dårligere. 

 Alle prøver å sikre egen trygghet og verdighet ved å skaffe seg ting eller tjenester de 
vet det er mangel på. 
 

«Nødvendig pleie og omsorg» er praktiske tjenester som ytes fra en person til en annen. Det 
er disse to i fellesskap som bestemmer kvaliteten på hjelpen. 

 Det tilsier ikke at det er behov for utvidet saksbehandling, møtevirksomhet og vedtak på 
overordnet nivå for å begynne å yte hjelp. 

Start med å gi hjelp en kortere periode, høst erfaringer, bli kjent med hva som trengs og hva 
som fungerer. Tilsvarende når det synes å være ønskelig med endring av omsorgsnivå , prøv 
det ut før vedtak fattes. Formelle vedtak kan da fattes på grunnlag av faktakunnskap.                                                        
Det krever ikke møter av ledere. Det krever at ledere har tillit til sine medarbeidere og tar 
den enkelte hjelpesøkende opplevelse av hjelpeløshet på alvor. Bare slik kan man starte den 
ofte langvarige prosess med å gjenvinne mest mulig av tapte funksjoner. 

Det bør snarest startes med en enkel plan for omgjøring av dagens måte å tildele og yte 
«nødvendige pleie og omsorgstjenester».  Nøkkelordet er tillit. 

 

Viktige premissleverandører er de som nå får tjenester, deres pårørende, de som yter 
tjenestene og fastlegene med kunnskap om nåsituasjonen,  utsikter til bedring og ikke minst 
kjennskap til tidligere livshendelser som har betydning for hvordan den enkelte opplever 
egen virkelighet. 

 

 


