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Innspill til Komitehøring vedrørende representantforslag 108
S fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Karin
Andersen om menneskerettigheter i eldreomsorgen
Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for over
27000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.
Mange av våre medlemmer arbeider innenfor kommunale helse- og
omsorgstjenester og i eldreomsorgen.
FO støtter i hovedsak representantforslaget, men mener at også krav til
kompetanse må vektlegges som tiltak for å styrke menneskerettigheter i
eldreomsorgen.
Overgrep overfor mennesker som av ulike årsaker ikke evner å ivareta sine
rettigheter må ikke under noen omstendigheter tolereres. Det er ikke
akseptabelt at det stadig avdekkes tilfeller hvor mottakere av helse- og
omsorgstjenester utsettes for overgrep og uforsvarlig behandling.
Erfaring tilsier at underbemanning og manglende kompetanse bidrar til økt bruk
av ulovlig tvang og makt, og overgrep overfor tjenestemottaker. FO er derfor
opptatt av at det må sikres tilstrekkelig bemanning og kompetanse på alle felt
hvor det ytes tjenester til brukere som befinner seg i sårbare- og utsatte
situasjoner, og som ikke kan ivareta egne rettigheter. Det være seg eldre,
funksjonshemmede, utviklingshemmede, barn eller personer med psykisk
lidelser.
FO er opptatt av at det må sikres tilstrekkelig tverrfaglig kompetanse og
kompetent personell på alle nivå der det ytes tjenester til mennesker som ikke
kan ivareta egne rettigheter.
FO støtter representantforslaget, men foreslår at man tilføyer kompetanse i
punkt 3, slik at forslaget gjelder både styrket bemanning og kompetanse:
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«Stortinget ber regjeringen sette i verk konkrete tiltak for å forebygge overgrep i
sykehjem gjennom styrket bemanning og kompetanse, og bedre opplæring av
ansatte i sykehjem, og sørge for at grunnleggende kunnskap om
menneskerettigheter inkluderes i opplæringen av de ansatte.»
FO vil benytte anledningen til å gjøre komiteen oppmerksom på vernepleierens
unike kombinasjon av helse- og sosialfaglig kompetanse, og miljøterapeutiske
tiltak. Profesjonen har opparbeidet seg betydelig kompetanse på anvendelse av
kapittel 9 i Helse- og omsorgstjenesteloven, som regulerer bruk av tvang og
makt overfor mennesker med utviklingshemning. FO mener vernepleiernes
kompetanse er en underutnyttet ressurs i eldreomsorgen og spesielt i arbeidet
med demente.
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