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Forord
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) opprettet Rettighetssenteret i 2000 for å avhjelpe det
store udekkede rettshjelpsbehovet blant funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende. Det er FFO
som eier og driver Rettighetssenteret.
Rettighetssenteret gir råd og veiledning så langt som mulig og er primært en telefontjeneste, men vi
får henvendelser på e-post i stadig større omfang. I 2012 var antallet skriftlige henvendelser større
enn antallet henvendelser på telefon. Antall henvendelser til Rettighetssenteret har vært ganske stabilt
de siste årene. Henvendelsene viser at det fortsatt er et stort behov for rettshjelp og at
Rettighetssenteret har en viktig rolle å fylle. Det er både et stort behov for generell informasjon og for
veiledning i konkrete saker. Det offentlige har veiledningsplikt, men de som kontakter
Rettighetssenteret opplyser at de ikke har nådd frem med sin henvendelse til det offentlige, at de ikke
har fått tilstrekkelig informasjon og hjelp, eller at etaten har opptrådt på en lite tillitsvekkende måte.
Innringerne opplyser at de tar kontakt med Rettighetssenteret fordi de kan få helhetlig veiledning hos
oss. Det er senterets styrke at de som jobber ved senteret kan veilede innenfor hele velferdsrettens
område. Noen tar også kontakt fordi de ønsker å kvalitetssikre den informasjonen de har fått fra det
offentlige. De oppfatter Rettighetssenteret som en nøytral instans som gir korrekt informasjon. Svært
mange trenger råd i forbindelse med klage på et vedtak. De lurer både på om vedtaket er riktig og
hvordan de skal gå frem for å klage på vedtaket.
Det er mange som ønsker og som har behov for at Rettighetssenteret skal representere dem overfor
offentlige etater, men det har vi ikke kapasitet til. Vi henviser imidlertid til andre instanser som
eventuelt kan hjelpe og av og til anbefaler vi å kontakte advokat. Fri rettshjelpsordningen er begrenset
i Norge og mange viktige saksområder omfattes ikke av ordningen. FFO argumenterer derfor for at
rettshjelpsordningen også skal omfatte velferdslovgivningen, helse- og omsorgslovgivningen og
opplæringsloven. Vi arbeider også kontinuerlig for at Rettighetssenteret skal sikres egne ressurser til
drift slik at denne rettshjelpsordningen kan forbedres.
I 2012 har Rettighetssenteret blant annet vært involvert i FFOs dialog med Finansdepartementet og
arbeidet rundt stortingsvedtaket om å utfase ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter.
FFO leverte innspill til endringer i andre eksisterende ordninger for å møte behovet hos de som fikk
dette særfradraget for å få kompensasjon for ulike merkostnader som særfradragsordningen omfattet.
Ingen av FFOs forslag eller innspill ble tatt til følge. Vi har i ettertid sett at endringene over tid vil føre til
at mange som tidligere har fått særfradrag for store sykdomsutgifter ikke lenger vil få noen
kompensasjon. At slike endringer foretas uten at det konsekvensutredes hvilke følger det får for
enkeltpersoner, mener FFO er arrogant fra myndighetenes side.
Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar 2012. Kommunene har nå et større ansvar for å følge
opp funksjonshemmede og kronisk syke både helsemessig og i deres daglige liv. Rettighetssenteret
var spent på om implementeringen av samhandlingsreformen ville føre til flere henvendelser i 2012.
Statistikken viser imidlertid at saker knyttet til helse- og omsorgstjenester og saker om tverrfaglig tilbud
har gått ned. Kanskje er det litt tidlig å oppsummere effekten av denne reformen? Det vi imidlertid vet
er at kommunens brudd på plikten til å imøtekomme individuelle lovfestede rettigheter fortsatt
begrunnes med mangel på ressurser og kompetanse i kommunen. Det er en urovekkende utvikling
når kommunene så enkelt kan slippe unna sitt ansvar og FFO har derfor i flere sammenhenger tatt til
ordet for å iverksette sanksjoner overfor kommunene når de ikke gjør sin plikt.
Oslo, 29. mai 2013
Liv Arum
generalsekretær
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Sammendrag

Rettighetssenterets årsrapport gir en kortfattet oversikt over Rettighetssenterets arbeid. Her
finner du informasjon om Rettighetssenteret og Rettighetssenterets virksomhet. Hoveddelen
av rapporten består av en oversikt over de henvendelsene vi har behandlet i løpet av året, og
en analyse av de viktigste funnene innenfor områdene økonomi og skatt, tverrfaglig tilbud,
helse- og omsorgstjenester samt saker angående diskriminering.
I 2012 behandlet Rettighetssenteret 1198 saker, 47 færre enn i 2011. Saker om trygd har
gått ned med 7 prosent og saker om arbeid har gått ned med 13 prosent. Innenfor området
trygd, er det særlig saker om uførepensjon, pleiepenger og hjelpemidler som har gått
drastisk ned. På området arbeid er det færre saker om tilsetting, oppsigelse og permisjon
som har bidratt til nedgangen.
I motsetning til en økning på 40 prosent i saker om økonomi og skatt fra 2010 til 2011, har
saker om økonomi og skatt gått ned med 32 prosent fra 2011 til 2012.
Av saker som har økt i 2012 skiller boligsaker seg ut med en økning på hele 44 prosent.
Spørsmål om etablering i bolig har opptatt 48 prosent flere i 2012 enn året før.
Også saker om personlig integritet har økt betraktelig, med en økning på 35 prosent. Vi har
blant annet mottatt 2,4 ganger flere spørsmål om hjelpeverge i 2012.
Tverrfaglig tilbud skiller seg ut med sitt lave antall henvendelser og utgjør derfor fortsatt
under 1 prosent av henvendelsene. Samlet utgjør helse- og omsorgstjenester 16,7 prosent
av henvendelsene.

HOVEDTALL
•

44 prosent flere boligsaker

•

35 prosent flere saker om personlig integritet

•

32 prosent færre saker om økonomi og skattespørsmål

•

10 prosent flere saker om oppvekst og utdanning

•

13 prosent færre saker om arbeid

•

7 prosent færre saker om trygd

•

Stabilt antall saker om tverrfaglig tilbud, og helse- og
omsorgstjenester

5

2

Om Rettighetssenteret

Rettighetssenteret ble opprettet i 2000 som et prosjekt under
Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1998-2001, og eies
og drives av FFO. Sentere har tillatelse fra Tilsynsrådet til å drive
rettshjelpvirksomhet.
Rettighetssenteret tar i mot henvendelser tre dager i uken; mandag,
tirsdag og onsdag fra klokken 10 til 14. Senteret besvarer henvendelser
fra funksjonshemmede og kronisk syke, pårørende, myndigheter,
tjenesteapparat og andre, og all hjelp er gratis. Rettighetssenteret
registrerer henvendelsene i en database i tråd med
personopplysningsloven og driften er registret hos Datatilsynet.

Anne Therese Sortebekk

Videre utarbeider Rettighetssenteret dokumentasjon om brukernes
rettstilstand i praksis og holder kurs og foredrag, blant annet for FFOs
medlemsorganisasjoner.
På Rettighetssenteret arbeider Atle Larsen, Heidi Sørlie-Rogne, Kristel
Jüriloo (vikar fra oktober 2012) og Anne Therese Sortebekk (permisjon fra
november 2012). Alle er jurister med erfaring innen velferdsrettens område.
Arbeidet fordeles på 1,7 heltidsstillinger.
Anne Therese Sortebekk er faglig leder på Rettighetssenteret. Hun ble
cand. jur. i 2005 og har vært ansatt ved Rettighetssenteret fra mai 2007.
Hun har tidligere erfaring fra blant annet Juridisk rådgivning for kvinner
(JURK), Oslo skifterett og byskriverembete og Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet. Sortebekk er vararepresentant i
Helsepersonellnemnda og er fra høsten 2012 nemndsmedlem i
Pasientskadeerstatningsnemnda.

Heidi Sørlie Rogne

Heidi Sørlie-Rogne ble cand. jur. i 1999. Hun har erfaring fra blant annet
Multippel Skleroseforeningen i Oslo og Norges Handikapforbund. Hun
arbeidet deltid som juridisk rådgiver på Rettighetssenteret i perioden 2000
til 2002 og er nå ansatt fra 2008. Sørlie-Rogne fungerer som faglig leder
av Rettighetssenteret i perioden Sortebekk har permisjon.

Kristel Jüriloo

Kristel Jüriloo ble cand. jur. i 2011. Hun har erfaring fra blant annet NAV
og Norsk Tourette Forening Oslo og Akershus Fylkeslag. Jüriloo er vikar
for Anne Therese Sortebekk.
Atle Larsen ble cand. jur. 1996. Han har arbeidet deltid som juridisk
rådgiver på Rettighetssenteret siden 2000, og arbeider også som
pasientombud i Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL). Fra
tidligere har han blant annet lang yrkeserfaring fra forsikringsbransjen.
Larsen er nemndsmedlem i Pasientskadeerstatningsnemnda og
Helsepersonellnemnda.
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Atle Larsen
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Henvendelser til Rettighetssenteret i 2012

3.1 Hovedoversikt over antall saker og kategorier
I 2012 behandlet Rettighetssenteret 1198 saker – 47 færre enn i 2011. Tabellen nedenfor gir
en oversikt over utviklingen i antall saker fra 2003 til 2012:
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Antall saker
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500

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
År

Sakene registreres etter kategorier i databasen som består av hovedkategorier og
underkategorier. Hovedkategoriene er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeid
Barnevern
Boligsaker
Fritid, kommunikasjon og tilgjengelighet
Helsetjenester
Oppvekst og utdanning
Personlig integritet
Sosiale -/omsorgstjenester
Trygd
Tverrfaglig tilbud
Økonomi og skattespørsmål
Andre sektorer
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Slik er fordelingen mellom de ulike hovedkategoriene:

Økonomi og
skattespørsmål
12,0 %
Tverrfaglig tilbud
0,4 %

Andre sektorer
3,7 %

Arbeid
5,5 %

Barnevern
1,4 %

Boligsaker
5,3 %
Fritid,
kommunikasjon og
tilgjengelighet
5,0 %
Helsetjenester
7,0 %

Trygd
34,6 %

Oppvekst og
utdanning
14,3 %

Sosiale - Personlig integritet
/omsorgstjenester 1,7 %
9,3 %

Som tidligere år er det trygdesakene som utgjør den største andelen av saker
Rettighetssenteret har behandlet. Antall henvendelser om trygd har holdt seg forholdsvis
stabilt fra 2011 til 2012.
I 2012 fikk senteret nest flest saker om oppvekst og utdanning. Disse sakene utgjør nå 14,3
prosent, en økning på 2,1 prosentpoeng fra 2011. Økonomi og skattespørsmål utgjør 12
prosent av alle sakene for 2012, og er den tredje største kategorien vi får henvendelser om.
Selv om henvendelser innen denne kategorien er stor har det vært en nedgang på 4,5
prosent fra 2012 til 2011. Dette utgjør en nedgang på 32 prosent.
Andre sektorer er en samlekategori hvor Rettighetssenteret har registrert 43 svært ulike typer
spørsmål. Dette er saker som faller utenfor de øvrige kategoriene, eller som gjelder helt
generelle spørsmål om rettigheter.
Hovedkategoriene er inndelt i underkategorier. Oversikt over disse og fordeling av antall
saker mellom dem fremgår av tabellen på neste side.
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Detaljert oversikt over saker
Sektor
Arbeid

Totalt
65

Barnevern

16

Boligsaker

62

Fritid, kommunikasjon
og tilgjengelighet

59

Helsetjenester

82

Oppvekst og
utdanning

168

Personlig integritet

20

Sosiale- /omsorgstjenester

109

Trygd

408

Tverrfaglig tilbud

5

Tjenesteområde
Tilsetting og oppsigelse
Tilrettelegging i arbeid
Permisjon
Andre arbeidsspørsmål
Kommunale barneverntjeneste
Andre barnevernspørsmål
Etablering
Utbedring/Tilrettelegging
Bostøtte
Andre boligsaker
Publikumsbygg
Samferdsel og transport
Reiseliv
IT-teknologi
Ledsagerbevis
TT-kort
Parkering
Andre fritids-, kommunikasjons- og tilgjengelighetsspørsmål
Kommunehelsetjenester
Spesialisthelsetjenester
Pasientreiser
Andre helsetjenester
Barnehage
Grunnskole
Videregående opplæring
Høyere utdanning
Voksenopplæring
SFO
PP-tjenesten
Andre oppvekst- og utdanningsspørsmål
Vergemål
Hjelpeverge
Andre integritetsspørsmål
Praktisk bistand og opplæring (herunder hjemmehjelp)
BPA (brukerstyrt personlig assistent)
Avlastning
Støttekontakt
Omsorgslønn
Andre sosialtjenestespørsmål
Grunnstønad
Hjelpestønad
Sykepenger
Arbeidsavklaringspenger
Arbeidsrettede tiltak
Tilleggsstønader til arbeidsavklaringspenger
Uførepensjon
Omsorgspoeng
Omsorgspenger
Pleiepenger
Opplæringspenger
Stønad ved helsetjenester
Tannhelsetjenester
Bidrag (§5-22)
Yrkesskade
Hjelpemidler
Trygdebil
Foreldrepenger
Arbeids- og utdanningsreiser
Andre trygdespørsmål
Re-/habilitering
Individuell plan
Andre spørsmål om tverrfaglig tilbud

2013
8
22
5
30
14
2
31
15
4
12
6
16
3
0
5
9
9
11
27
36
7
12
19
72
22
30
4
9
7
5
0
12
8
9
24
18
10
19
29
33
19
28
43
41
3
76
2
11
12
5
18
14
1
0
24
36
2
3
37
0
4
1
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Økonomi og
skattespørsmål

141

Andre sektorer
Totalt antall
henvendelser

63
1198

Forsikring
Skattefradrag og særfradrag
Gjeldsproblematikk
Skadeserstatning
Pasientskadeerstatning
Yrkesskadeerstatning
Rettferdsvederlag
Økonomisk sosialhjelp
Rettshjelp
Andre økonomispørsmål
Diverse spørsmål

33
47
3
5
9
1
2
10
7
24
63
1198

3.2 Økonomi og skatt
3.2.1 Innledning
Økonomi og skatt var i 2012 det tredje største området Rettighetssenteret fikk henvendelser
om. Denne kategorien er stor selv om det har vært en nedgang på 32 prosent fra 2011 til
2012. Innen denne kategorien er det særlig spørsmål om store sykdomsutgifter som
dominerer.
Vi tror at nedgangen i antall henvendelser har sammenheng med at ordningen med
særfradrag for store sykdomsutgifter er besluttet opphevet fra og med inntektsåret 2012.
Både FFO, mange av våre medlemsorganisasjoner og Skatteetaten har på hjemmesider
informert om at ordningen er besluttet opphevet. I tillegg samarbeidet FFO med Norsk
Psoriasisforbund for å arrangere et nettmøte angående skatt og særfradrag i april. To
eksperter fra Skatteetaten stilte opp til nettmøte og besvarte spørsmål. Dette var et vellykket
møte, og det er grunn til å tro at mange som ellers hadde kontaktet Rettighetssenteret tok
kontakt på nettmøtet og fikk svar på sine spørsmål. Samlet sett er dette forhold som kan
begrunne nedgang i antall henvendelser på området.

3.2.2 Særfradrag for store sykdomsutgifter
Skatteloven har bestemmelser om særfradrag i alminnelig inntekt; særfradrag for uførhet, og
særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne. Det har også vært en ordning med særfradrag for
usedvanlig store kostnader ved sykdom. Ordningen har vært hjemlet i skatteloven § 6-83 og
har gitt skatteytere som har hatt usedvanlig store utgifter på grunn av varig sykdom eller
annen varig svakhet rett til å få særfradrag for utgiftene. Det har vært et vilkår for å kunne få
særfradrag at det har dreid seg om utgifter vedkommende har hatt på grunn av sykdom eller
nedsatt funksjonsevne. Utgiftene må ha vært på mer enn kr 9180. Særfradraget har utgjort
28 prosent av de godkjente utgiftene. Ordningen ble opphevet fra og med inntektsåret 2012.
Stortinget har vedtatt en overgangsregel over en periode på 3 år. For å komme inn under
ordningen i utfasingsperioden må man ha fått særfradrag for både inntektsåret 2010 og
2011. Fra og med inntektsåret 2015 faller ordningen med særfradrag for store
sykdomskostnader helt bort.
Selv om særfradragsordningen ikke har gitt fullt ut kompensasjon for utgifter har ordningen
vært viktig for mange fordi den fanger opp ekstrautgifter på grunn av sykdom som ikke
dekkes etter andre ordninger. Ordningen har imidlertid vært omdiskutert fordi den ikke har
kommet alle til gode.
Flere av de som har tatt kontakt med Rettighetssenteret har hatt spørsmål om
særfradragsordningen i utfasingsperioden. Mange lurer på hvordan de nå skal få
kompensasjon for ekstrautgifter de har på grunn av sykdom.
Nedenfor følger noen av sakene som Rettighetssenteret har behandlet om særfradrag for
store sykdomsutgifter:
2012/0212

Vedkommende som tar kontakt har i mange år trukket fra store utgifter på
selvangivelsen. Er ikke fornøyd med de ordningene som nå skal komme i
stedet for særfradragsordningen, mener at det ikke vil dekke opp de samme
utgiftene han har trukket fra.

2012/0343

Saken gjelder kvinne som har spørsmål angående særfradrag på skatten. Hun
har lest at reglene endres fra og med 2012. Er det noe hun misforstår? Hun
har hørt om at forslaget om fjerning av særfradraget ble fremmet, men ikke at
det ble vedtatt. Dette har stor betydning for henne økonomisk. Hvordan kan et
forslag gå så raskt gjennom og hvor var FFO da det skjedde? Hun lurer nå på
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om hun ikke vil få noen økonomisk kompensasjon for de ekstrautgiftene hun
har på grunn av sin sykdom.
2012/0460

Saken gjelder foreldre med alvorlig syk datter. Innringer har tidligere fått
særfradrag for totalt 40 000 kroner. Grunnstønad og hjelpestønad dekker ikke
alle utgifter de har på grunn av datterens sykdom. Hva skjer nå etter at
ordningen avskaffes? Innringer er svært oppgitt over dette. En av utgiftene er
knyttet til transport til og fra barnehage. Datteren kan ikke gå i vanlig
barnehage, men går i en byovergripende spesialbarnehage. Dette innebærer
at foreldrene må kjøre tilsammen 12-14 mil hver dag, samt at de har
bompengeutgifter. Kan foreldrene få særfradrag for dette eller på annen måte
få dekket utgiftene? Hvordan skal de gå frem nå for å få kompensasjon for de
ekstrautgiftene de har på grunn av datterens sykdom?

2012/0543

Saken gjelder ektepar hvor den ene av ektefellene sitter i rullestol. De
planlegger å bygge en tilpasset bolig i år, men er klar over at de da vil falle
utenfor særfradragsordningen som skal avskaffes. Det gjelder omfattende
ekstrautgifter og innringer lurer på hvilke kompenserende tiltak som er satt i
verk. De vil, slik Husbankens ordninger er i dag, ikke falle inn under noen av
disse. Innringer lurer på om de ikke vil ha rett til noen form for økonomisk
kompensasjon for sine sykdomsutgifter.

2012/0705

Saken gjelder henvendelse fra kvinne som synes det er feil at fordi hun har
uførepensjon og lav skatteevne skal hun ikke få særfradrag for høye
sykdomsutgifter. Hun har også fått vite at særfradragsordningen skal legges
om og hun lurer på hva som skal erstatte den gamle ordningen med
særfradrag?

2012/0790

Saken gjelder kvinne som har hatt store særfradrag tidligere, men er nå
usikker på hvordan hun vil komme ut etter utfasing av særfradraget. I hvilken
grad vil hennes utgifter nå dekkes? Det gjelder blant annet utgifter til
kiropraktor, hjelpemidler, treningsutstyr og medisiner.

2012/1008

Saken gjelder kvinne som er 100 prosent uføretrygdet og som har krevd
særfradrag for store sykdomsutgifter. Svaret fra Skatteetaten er at utgiftene er
"medregnet, men ikke hensyntatt" fordi hun har fått skattebegrensning i stedet.
Innringer forstår ikke reglene helt. Er det slik at hun ikke får særfradrag fordi
hun har for lav inntekt og dermed ikke skatter nok? Hun har spurt Skatteetaten
om de kunne kreve at sykdomsutgiftene ble trukket fra ektefellens inntekt i
stedet, men det fikk de også avslag på. Er det slik reglen er?

2013/0063

Vedkommende som tar kontakt mener at funksjonshemmede i og med at
særfradragsordningen er fjernet ikke lenger vil få dekket sine utgifter man har
på grunn av funksjonshemning. Ønsker at FFO tar dette opp politisk. (Denne
saken er fra 2012, men ble registrert i 2013 på grunn av etterslep med
registreringen).

Sakene viser at svært mange av henvendelsene til Rettighetssenteret om skattespørsmål i
2012 handlet om at ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter er besluttet
opphevet. Mange ønsket generell informasjon om hva som nå er gjeldende rett. Andre hadde
spørsmål om hvordan de kan få kompensasjon for de ekstrautgiftene de har på grunn av
funksjonshemning eller kronisk sykdom.
Rettighetssenteret har i liten grad kunnet veilede innringerne. Vår veiledning har stort sett
begrenset seg til å informere om at noen av de frigjorte midlene fra særfradragsordningen
ble brukt til å øke folketrygdens refusjonstakster til tannbehandling. Videre har Husbanken
fått økte overføringer til etablering og tilskuddsordning til tilpasning av bolig.
Bilstønadsordningen for gruppe 2-biler for barn og unge med noe gangfunksjon ble også
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utvidet. I tillegg ble det bevilget midler til Diabetesforbundets arbeid med motivasjonsgrupper
og å oppdage diabetes tidlig.
Henvendelsene til Rettighetssenteret viser at mange opplever at ordningene som har
kommet i stedet for særfradragsordningen ikke treffer i det hele tatt. De får ikke lenger
fradrag for store utgifter de har på grunn av sykdom. For eksempel gjelder dette for mange
som har måttet foreta store tilpasninger av bolig for å kunne få en bolig som er tilrettelagt.
Tidligere kunne man få fradrag for utgifter til ombygging/tilrettelegging av bolig så lenge
ombyggingen/tilretteleggingen ikke førte til en verdiøkning av boligen. Nå er man prisgitt
Husbankens ordninger. Dessverre er det flere som aldri kan få nytte av tilskuddsordningene
Husbanken har. Husbankens hjemmeside sier at: "Tilskudd til etablering gis til
enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til
egnet bolig. Ordningen er sterkt behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne
med å få tilskudd. Etterspørselen etter tilskudd er stor, og prioriteringen av søknadene vil
variere fra kommune til kommune." Det samme står om tilskudd til tilpasning: "Tilskuddet gis
til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene lån.
Ordningen er sterkt behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få
tilskudd. Etterspørselen etter tilskudd er stor, og prioriteringen av søknadene vil variere fra
kommune til kommune." Dette betyr at det bare er personer med svært dårlig økonomi som
vil kunne få tilskudd til etablering og tilrettelegging.
Sakene Rettighetssenteret har mottatt viser også at personer som tidligere har hatt
særfradrag for store transportutgifter heller ikke nyter godt av den ordningen på
transportområdet som har kommet i stedet for særfradragsordningen. Det er i og for seg fint
at ordningen med gruppe 2-bil for barn med begrenset gangfunksjon er styrket, men
ordningen treffer en helt annen gruppe enn de som har kunnet trekke fra store
sykdomsutgifter til transport.
FFO og Rettighetssenteret har i prosessen med utfasing av særfradragsordningen gitt flere
innspill til regjeringen om hvordan man kan innrette andre ordninger som fanger opp utgifter
knyttet til sykdom. Vi har imidlertid sett at dette ikke har ført frem til ønsket resultat, så i krav
til statsbudsjettet for 2014 har FFO krevd at regjeringen må reversere utfasingen av
særfradraget og gjeninnføre ordningen til slik den fungerte inntil 2012.
Rettighetssenteret har også fått henvendelser fra innringere som ikke var omfattet av
særfradragsordningen fordi de har lav inntekt og dermed lav skatteevne. De mener det er
urimelig at de med lav inntekt, og dermed trenger det mest, ikke var omfattet av ordningen.
Dette var også noe av bakgrunnen for at ordningen ble besluttet opphevet. FFO og
Rettighetssenteret har vært enig i at særfradragsordningen ikke hadde en optimal utforming
fordi noen falt utenfor. FFO har derfor i krav til statsbudsjettet for 2014 bedt om at
grunnstønadsordningen utvides. FFO har også bedt regjeringen om å etablere en
kompenserende ordning for kostnader som tidligere ble kompensert gjennom
særfradragsordningen, for den gruppen som ikke ble omfattet av særfradragsordningen på
grunn av lav skatteevne.

3.3 Helse- og omsorgstjenester
I forbindelse med samhandlingsreformen ble det vedtatt en ny helse- og omsorgstjenestelov.
Loven trådte i kraft 1. januar 2012. Derfor har Rettighetssenteret i 2012 vært oppmerksom på
virkningene av reformen. Sakene viser funksjonshemmede og kronisk sykes erfaringer med
den nye helse- og omsorgstjenesteloven.
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3.3.1 Tverrfaglig tilbud
3.3.1.2 Innledning

Da samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar 2012 fikk kommunene hovedansvar for å
utarbeide og koordinere individuell plan for personer som har behov for langvarige og
koordinerte tjenester.
Rettighetssenteret har alltid hatt få saker registrert under tverrfaglig tilbud. Dette kan skyldes
at folk heller henvender seg til Pasient- og brukerombudet med slike spørsmål, eller at det
ikke skjer brudd på rettigheter på dette området. Det kan også ha sammenheng med at
saken har blitt registrert under en annen sektor i Rettighetssenterets register.
3.3.1.3 Saker om tverrfaglig tilbud
De sakene vi behandlet i 2012 viser at det lave antallet henvendelser ikke henger sammen
med at det ikke skjer brudd på loven:
2012/0160

Saken gjelder spørsmål om individuell plan er juridisk bindende og hvem som
har ansvaret for at innholdet i den individuelle planen blir fulgt opp? Innringers
erfaring er at dette er spesielt viktig i overgangen skole/arbeid.

2012/0536

Innringer er pårørende til gutt med ADHD i tillegg til flere andre diagnoser. Han
har ikke vært på skolen på over én måned. Innringer må være hjemme og
hjelpe sønnen. Er selv blitt helt utslitt av både å ha jobb og hjelpe sønnen. Har
vært sykemeldt ett år. Har søkt om arbeidsavklaringspenger men fått avslag.
Har en individuell plan, men det fungerer ikke i praksis.

2012/1044

Vedkommende tar kontakt angående to barn som skal begynne på skolen til
neste år. Barna er tvillinger og begge har en moderat utviklingshemming i
tillegg til flere andre tilleggsproblemer. Vedkommende som tar kontakt har
mange spørsmål. Er blant annet opptatt av at disse barna blir glemt. Foreldre
til barn i barnehagen inviterer ikke disse barna på bursdag, barnehagen
inkluderer ikke barna i lek med andre med mer. Er redd for hvordan det vil bli
når barna begynner på skolen. Vedkommende som tar kontakt er også oppgitt
over hvordan systemet rundt barna fungerer. Det er mange flinke
enkeltmennesker rundt barna, men systemet som sådan fungerer ikke.
Innringer er sliten av å måtte lede alle prosesser, ønsket at noen andre kan
overta koordineringen.

De fleste av de som kontakter oss har behov for langvarige tjenester fra flere tjenesteytere.
Likevel har noen enten aldri hørt om individuell plan, mens andre har fått en individuell plan
uten at det har hatt noe betydning for utformingen av tjenestetilbudet. Vi behandler mange
saker der vi ser behovet for en individuell plan selv om saken ikke registreres under
kategorien tverrfaglig tilbud.
Mange forventer at en individuell plan som inneholder opplysninger om behovet for tjenester,
skal føre til at behovet dekkes. Men retten til en individuell plan er i realiteten retten til et
papir som sier hva du har behov for uten at du nødvendigvis får det du har behov for. Derfor
er dette spesielt frustrerende.
Foreldre til funksjonshemmede og kronisk syke barn har vært koordinatorer av tjenestetilbud
for sine barn fra de var født. De forventer at en koordinator i kommunen skal overta det
samme ansvaret, men forventingene innfris sjelden. Koordinatorene har rett og slett ikke den
tverrfaglige kompetansen og kapasiteten som er nødvendig for å koordinere tjenestetilbudet.
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3.3.2 Omsorgstjenester
3.3.2.1 Innledning
Gjennom samhandlingsreformen er også lovverket på sosialtjenesteområdet endret. Ny lov
på området er helse- og omsorgstjenesteloven, som trådte i kraft 1. januar 2012.
I 2012 behandlet Rettighetssenteret 109 saker om omsorgstjenester; omtrent like mange
som året før. Omsorgstjenester er fortsatt den fjerde største kategorien vi får henvendelser
om. Prosentvis utgjør saker om omsorgstjenester 9 prosent i 2012. Det er flest pårørende
som henvender seg med spørsmål om omsorgstjenester - 48 prosent, mens brukere utgjør
17 prosent. Så mange som 23 prosent av henvendelsene kommer fra
tjenesteapparatet/myndighetene selv.
Innenfor kategorien har vi i 2012 fått flest henvendelser om brukerstyrt personlig assistanse
(BPA) og andre spørsmål som blant annet kommunens bruk av egenandeler og rett til
tjenester i egen bolig.
3.3.2.2 Saker om omsorgstjenester
Flere har behov for å snakke med noen utenfor kommunen. De ønsker informasjon om
tilbud, ordninger og rettigheter:
2012/0945

Vedkommende tar kontakt angående barn på 10 år med ADHD. Lurer på om
mennesker som ikke har en fysisk funksjonsnedsettelse kan ha rett til BPA.

2012/0073

Innringer er blind. Har hjemmesykepleie 4 ganger i døgnet. Har 100 meter
privat vei opp til boligen. Lurer på om han har rett til hjelp til snørydding?

2012/0134

Saken gjelder henvendelse fra sosionom som spør på vegne av en mor som
skal i møte med bydelen. Moren har fått beskjed om at hun må møte alene.
Hun opplever kontakten med bydelen som vanskelig og vil ha med seg noen.
Kan man vise til forvaltningslovens bestemmelser om å la seg bistå av en
fullmektig?

Brukere av omsorgstjenester er en gruppe som kan ha behov for et lavterskeltilbud som har
ressurser til å bistå i enkeltsaker. Rettighetssenteret erfarer at ikke alle har kjennskap til
Pasient- og brukerombudet. Vi henviser til ombudet i saker vi mener det kan være aktuelt. Vi
stiller spørsmål om hvorfor ordningen med pasient- og brukerombud ikke er bedre kjent blant
de som kontakter oss.
Samhandlingsreformen har ikke umiddelbart ført til bedre samarbeid mellom ulike etater. Det
forekommer fortsatt tilfeller der to eller flere etater ikke kan bli enige om hvem som skal ha
ansvaret for tjenester slik at den som har behov for tjenester ikke får hjelp:
2012/0197

Innringer sin sønn på syv år har fått diagnosen Tourette. Lurer på om de har
rett til avlastning? Har til nå hatt avlastning via barnevernet da sosialetaten
overførte saken dit. Nå da han har fått diagnose sier barnevernet at de ikke
lenger har noe ansvar. Står dermed uten tilbud om avlastning. Skal i nå i møte
med ordfører og rådmann.

3.3.2.2.1 Pårørendeomsorg
Pårørende blir ofte nødt til å påta seg tunge og omfattende omsorgsoppgaver for å kunne ha
sine barn eller nærmeste hjemme. De må ofte gå ned i stilling og er frustrert over at offentlige
ordninger som hjelpestønad og omsorgslønn ikke dekker deres økonomiske tap. Retten til
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pleiepenger for barn over 18 år er begrenset til barn med utviklingshemning, mens de fleste
funksjonshemmede barn bor hjemme også etter at de er fylt 18 år. Pårørende til
funksjonshemmede har som regel ansvaret for å koordinere tjenestene fra det offentlige
hjelpeapparatet, og det selv om den det gjelder har en koordinator i kommunen (les mer om
dette under tverrfaglige tjenester).
2012/0597

Innringer er pårørende til en gutt på 17 år med Autisme. Mottar omsorgslønn.
Lurer på hva som skjer med omsorgslønnen når barnet blir 18 år.

2012/0725

Innringer sin datter på åtte år har diabetes. Hun har dårlig immunforsvar og er
mye syk. Innringer er mye borte fra jobb for å ta seg av datteren. Har 2200
kroner i måneden i hjelpestønad. Lurer på om det finnes andre
stønadsordninger?

2012/0002

Innringer forteller om en far som har en sønn med ADHD. Far jobber 14 dager
på og 14 dager av. Når han er på jobb har barnet avlastningshjem. For ett år
siden kunne ikke avlastningsfamilien ha ham lengre. Far ble da sykemeldt. Nå
går sykepengene ut og kommunen har ennå ikke klart å skaffe et nytt hjem.

2012/0486

Saken gjelder mann på 19 år med utviklingshemning. Han bor sammen med
sin mor som nå er helt utslitt. Mentalt sett opplyses han å være på 12 års
stadiet og han har en rekke problemer som han trenger hjelp til. Han kan i liten
grad administrere seg selv og sitt liv. Innringer mener gutten ikke får god nok
hjelp fra kommunen. Han har fått noe hjelp fra NAV til jobb, men dropper ut av
dette og snur døgnet sitt uten oppfølgning på andre hold i livet sitt. Innringer
mener kommunen skylder på at gutten ikke ønsker hjelp selv. Innringer har
sett et innslag på TV2 og lurer på om han bør anmelde kommunen?

2012/0691

Innringer sin datter har ME. Er i stor grad sengeliggende. Kommunal
saksbehandler følger ikke opp. Vil ikke gi hjelp så lenge hun bor hjemme (er
27 år). Mor er selv funksjonshemmet. Fått tilbud om kommunal leilighet som
de ikke vil tilpasse. Bor der nå og er nå noe tilpasset. Kommunen vil ikke
hjelpe til med for eksempel tannpuss, som datteren ikke klarer selv. Bistanden
er dimensjonert for en som er langt bedre. Individuell plan er endret uten at
bruker eller pårørende er involvert.

2012/1121

Innringer har en voksen datter med Autisme. Hun har nå flyttet i bofellesskap.
Hun trenger noen få faste som tar seg av henne. Dette er det ikke tatt hensyn
til. Nå må hun forholde seg til 11 ulike personer i uken. De har ikke fått noen
opplæring. Mener hun ikke får et forsvarlig tjenestetilbud. Må for eksempel ha
en detaljert timeplan. Det får hun ikke. Mor må ordne alt selv.

2012/0337

Saken gjelder gutt på 20 år med Klinefelters syndrom. Han trenger mye
oppfølgning. Kan foreldrene ha krav på økonomisk kompensasjon, for
eksempel omsorgslønn?

2012/0572

Saken gjelder jente på 19 år med cystisk fibrose. Hun er mye dårlig og har
blant annet behov for faste behandlingskurer med antibiotika intravenøst.
Hennes mor har hjulpet henne og mottatt omsorgslønn for 5 timer i uka. Da
datteren ble 18, mistet de forhøyet hjelpestønad og nå har kommunen fattet
vedtak om at hun ikke får omsorgslønn mer heller. I stedet tilbyr kommunen
hjemmetjenester ved hjemmesykepleie. Familien ønsker ikke en slik ordning
blant annet fordi de mener det blir for mange ulike personer å forholde seg til.
De antar at for hver ny person må vedkommende læres opp. De har klaget til
Fylkesmannen, men ikke fått medhold. De ønsker ikke å motta
hjemmesykepleie og resultatet er at mor jobber gratis. Er det noe de kan
gjøre?
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2012/1060

Innringer sin mor har i mange år slitt med helseproblemer, herunder rus.
Mannen har tatt seg av henne. Nå er hun i bedring. Men mannen er helt utslitt.
Hva kan de ha rett til?

2012/0702

Saken gjelder kvinne som har hatt flere hjerneslag og har diagnosen Lockedin syndrom. Hun er lam fra nakken og ned, hun kan ikke snakke og har en
rekke alvorlige andre somatiske sykdommer. En datter har siden 2007 hjulpet
henne med det meste. Kvinnen har noe hjemmesykepleie for å skifte bleier,
men datteren har søkt om omsorgslønn, alternativt lønn som BPA eller
støttekontakt. Fysioterapeuten har ikke kapasitet til å gi hjelp. Datteren har fått
innvilget omsorgslønn 4 timer i uka til tross for at hun yter all mulig hjelp i 35 til
50 timer i uka. Datteren bor vegg i vegg, men moren har ikke noen mulighet til
å kontakte henne eller hjelpeapparatet for å be om hjelp. Datteren er utslitt.
Kan de få noe mer hjelp? Institusjon er ikke aktuelt. Hvem kan hun kontakte
for informasjon og hjelp?

Rettighetssenteret mener det er bekymringsverdig at så få har kunnskap om egne
rettigheter. Henvendelsene viser at mange har vært i kontakt med hjelpeapparatet, men ikke
fått tilstrekkelig informasjon. Mange er i en vanskelig livssituasjon og det er tungt selv å
måtte forsøke å skaffe seg informasjon for å få oversikt over egne rettigheter.
Henvendelsene viser også at de kommunale og statlige stønadene som skal kompensere for
omsorgsoppgaver ikke er tilstrekkelige. Selv om barn fyller 18 år, har de fleste foreldre
omsorgsoppgaver i mange år fremover mens den unge voksne er under utdanning eller
overgang fra skole til arbeid. Mange av omsorgspersonene har veldig god kunnskap om sitt
eget barn og barnets behov. Det er derfor det faller naturlig for omsorgspersonene å ta
ansvar for å koordinere tjenestene fra hjelpeapparatet. Det er også derfor forventningene til
kommunens koordinerende enhet blir store. Forsvarlige helse- og omsorgstjenester må
forutsette at pårørende får rett til å medvirke i utformingen av tjenestetilbudet. Dette vil kunne
avhjelpe mangel på tillit til den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
3.3.2.2.2 Mangel på brukermedvirkning
Det er viktig at tjenestetilbudet tilpasses individuelt, og at både den som gir og mottar
tjenestene tas med i planleggingen og utformingen av tjenestetilbudet. Rett til
brukermedvirkning er lovfestet i pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1. Likevel avdekker
henvendelsene at den lovfestede retten til brukermedvirkning ikke oppfylles i praksis:
2012/0949

Innringer tar kontakt angående sin datter som går på ungdomsskole. Har hatt
vedtak om ulike tjenester fra kommunen. Kommunen har ikke hatt noen dialog
med familien før de foretok kutt i tjenestetilbudet. Ble heller ikke sendt noe
forhåndsvarsel om reduksjon av tjenestetilbudet. Innringer har tidligere klaget
på vedtak kommunen har fattet. Kommunen har da behandlet klagen,
opprettholdt sitt vedtak og ikke gjort noe mer i saken. De har altså ikke
oversendt klagesaken til Fylkesmannen. Innringer har derfor nå sendt klage
direkte til Fylkesmannen. Har ingen tiltro til at kommunen faktisk forholder seg
til forvaltningsloven og følger saksbehandlingsreglene som følger av
forvaltningsloven. Lurer på hva hun bør gjøre?

2012/1039

Innringer har en sønn med Autisme som hun har samvær med annenhver
helg. Sønnen bor i en avlastningsbolig i helgene. Enhetsleder nekter henne å
overnatte i avlastningsboligen mens hun har samvær med sin sønn.

2012/0129

Saken gjelder kvinne som har søkt om BPA, men som i stedet fikk
hjemmehjelp. BPA er anbefalt av psykolog. Hun lurer på om kommunen kan
overprøve psykologen? Innringer mener at kommunen generelt ikke vil høre
på 2. linjetjenesten og at de ikke samarbeider. Dette har blant annet gjort seg
utslag i at kommunen ikke møtte på møtet med spesialisthelsetjenesten.
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Innringer mener at pasientombudet holder til for langt unna og ikke har nok
lokalkunnskap. Psykologen har anbefalt advokat, bør hun kontakte advokat?
Hun har vært inne på nettsidene og sett der at klagene behandles i
formannskapet. Dette synes hun er uholdbart, hun ønsker ikke at
formannskapet skal vite "alt" om henne.
2012/0318

Saken gjelder mann som er blind og som har Asperger syndrom. Han ble
kastet ut av sin kommunale bolig. Fordi kommunen ikke hadde noe tilbud til
han lokalt har de kjøpt tjenester hos et privat selskap på en helt annen kant av
landet. Han har vært der i to år, men trives ikke og ønsker ikke å bo der. Det
er i hjemkommunen han hører til og er kjent i, og som han kan bevege seg
rundt i. Han får ikke noe tidsperspektiv på hvor lenge han skal bo der, men har
fått beskjed om at han skal begynne å betale 7000 kroner i husleie for å øve
seg fram til han skal flytte hjem. Kan de kreve at han betaler? Må han
akseptere at det går lang tid før han kan flytte hjem? Innringer ønsker råd og
veiledning, eventuelt om vi kan anbefale advokat fordi Pasientombudet ikke
kunne bidra.

Pasienter, brukere og pårørende har rett til tilpasset informasjon slik at de blir i stand til å
ivareta rettighetene sine, herunder retten til brukermedvirkning. Vedtak som fattes uten at
brukeren har fått mulighet til å medvirke eller der kommunen ensidig bestemmer utformingen
av tjenestetilbudet er ikke bare brudd på pasient- og brukerrettighetsloven, men undergraver
også brukeres integritet og verdighet.
3.3.2.2.3 Uforsvarlige omsorgstjenester
Kravet til faglig forsvarlighet er lovfestet i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1.
Tilstrekkelige ressurser, faglig kompetanse, og et helhetlig og verdig tjenestetilbud er en del
av lovens krav til faglig forsvarlighet.
Rettighetssenteret har inntrykk av at det skjer et stort antall lovbrudd i helse- og
omsorgssektoren. Dette er svært alvorlig.
Nedenfor følger noen eksempler på saker som gjelder om tjenestene er forsvarlige eller ei:
2012/0830

Innringer forteller om en enslig mor til to små barn som på grunn av armbrudd
trenger hjelp til matlaging i en periode, herunder å lage matpakke til barna og
en del andre praktiske gjøremål. Kommunen vil ikke innvilge hjelp.
Barnevernet vil kun hjelpe når det foreligger en bekymringsmelding.

2012/0614

Innringer har et barn på ett år. Barnet trenger overvåkning hver natt.
Kommunen har innvilget nattevakt 5 netter og mener at foreldrene selv må ta
2 netter. Er dette rimelig? Har klaget flere ganger men opplever at kommunen
trenerer saken. For eksempel vil ikke kommunen innvilge omsorgslønn da det
ikke er fastlagt hvilket tjenestetilbud de skal ha. De har nå ventet 16 uker på at
kommunen skal ta stilling til tjenestetilbudet.

2012/0501

Innringer forteller om et barn med alvorlig epilepsi. Barnet bruker respirator og
har behov for tilsyn hele natten. Ønsker å ha barnet hjemme. Kommunen tilbyr
avlastning. Begrunner det med at de ikke klarer å skaffe nattevakt 7 dager i
uken.

2012/0135

FFO fylke videresender henvendelse fra gutt som går på videregående (Vg3).
Han bor hjemmefra og har et stort behov for assistanse til ulike ting. Da han
bodde og gikk på skole i en annen kommune hadde han 47 timer BPA i uken
hvorav 16 timer var en slags støttekontaktpott. Da han byttet skole og flyttet til
en annen kommune, fikk han et muntlig løfte om at han skulle få det samme
tilbudet. De fattet et vedtak, som han ikke har sett, og stillingen ble utlyst. Det
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var ingen som søkte på stillingen og kommunen ordnet da en nødløsning med
hjemmehjelp. Stillingsannonsen ligger fortsatt ute på kommunens
hjemmesider og nå har han skaffet søkere på egen hånd. Da sa kommunen at
vedtaket om BPA ikke sto ved lag lenger og at han måtte klare seg med den
løsningen han har. Dette mener han er helt uholdbart og han ønsker råd og
veiledning.
2012/0593

Saken gjelder kvinne på 21 år. Hun er kortvokst og har ryggmargsskade. Hun
bor i bolig sammen med utviklingshemmede fordi det var det eneste
kommunen hadde å tilby. Innringer mener at de ansatte i boligen ikke er flinke
nok til å ta hensyn til at kvinnen ikke er utviklingshemmet. Kvinnen har hatt
flere konflikter med boligen, blant annet knyttet til at hun har nektet å være
med på fellesaktiviteter/utflukter og angående BPA. Kvinnen har 8 timer BPA i
uken. BPA blir brukt til praktisk hjelp og til å komme seg ut på aktiviteter. De
ansatte i boligen legger seg opp i hva hun skal bruke BPA-en til og kommunen
ga beskjed om at BPA-en bare kunne brukes på bestemte dager og til
bestemte klokkeslett. Dette protesterte kvinnen mot og hun argumenterte med
at poenget med BPA er brukerstyring. Nylig fikk hun beskjed om at det var
IPLOS-registrert at hun ikke var i stand til å ta selvstendige beslutninger og
dette ble brukt som grunnlag når kommunen fattet vedtak om at hun ikke
lenger kunne få BPA. Når hun ikke kunne fatte selvstendige beslutninger
kunne hun ikke lenger være arbeidsleder. Kommunen vil innvilge støttekontakt
i stedet. Vedtaket skal påklages fordi innringer og kvinnen det gjelder mener
det er fattet på feil grunnlag. Hun har hatt BPA fra før hun ble 18 år og da var
moren arbeidsleder. Nå har hun overtatt ansvaret selv, hun har utdannelse,
forsøker å få jobb og innringer styrer sitt eget liv. og mener kommunen har
fattet konklusjonen for å få mer kontroll med hva timene brukes til og fordi de
mener at innringer lager for mye problemer, jamfør konflikt i boligen. Når hun
er hjemme hos foreldrene i ferier og helger (i en annen kommune) har hun
BPA der og er arbeidsleder. Innringer ønsker råd og veiledning i klagesaken.

Tjenestene må til enhver tid være i samsvar med lovens krav til faglig forsvarlighet. Det
hjelper ikke å få tjenester hvis de ikke er faglig forsvarlige.
Flere av henvendelsene gjelder manglende oppfyllelse av vedtak:
2012/0441

Innringer har MS og synshemning. Har vedtak på BPA. Men kommunen klarer
ikke å få tak i noen. Flere timer hjemmehjelp frem til BPA er på plass er ingen
løsning da hun trenger hjelp til oppgaver som faller utenfor hjemmehjelpens
ansvarsområde.

2012/0570

Innringer forteller at Fylkesmannen slo fast at hun hadde rett til praktisk
bistand og hjelp allerede i 2009. Har vedtak om BPA, men har ikke fått en
assistent ennå. Søkt om IP uten å ha hørt noe.

Et individuelt vedtak som ikke oppfylles er brudd på en lovfestet rettighet. Kommunen har
ansvar for å sørge for at vedtak om behov for tjenester oppfylles i praksis. Det hjelper jo ikke
å ha rett når man ikke får rett.
Det kan videre se ut til at mange kommuner ofte legger avgjørende vekt på
kommuneøkonomien og ikke på behovet for tjenester når de tildeler tjenester og ytelser:
2012/0187

Innringer er sosionom på et sykehus. Hun bistår en familie med å få mer
avlastning. Saksbehandler kontaktet først sykehuset og ba de slutte å sende
slike søknader da bydelen har dårlig økonomi og en innvilgelse av denne
søknaden vil fortrenge andre mer "trengende". Familien har nå fått avslag da
saksbehandler ikke kan se at barna er syke.
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2012/0180

Saken gjelder kvinne som har fått avslag på omsorgslønn. Avslaget er
begrunnet ut fra kommuneøkonomi. Kan kommunen legge avgjørende vekt på
dette? Det er ingen tvil om at kommunen har dårlig råd fordi det kuttes overalt,
særlig i skolen.

Sakene viser kun to eksempler i et stort antall saker vi får inn som gjelder kommunens tunge
vektlegging av økonomi når de fatter vedtak. Kommunen kan ikke ensidig legge avgjørende
vekt på økonomi hvis tjenesten som innvilges ikke er faglig forsvarlig. Helse- og
omsorgstjenesteloven pålegger kommunen å tilrettelegge tjenestetilbudet slik at helse- og
omsorgspersonell blir i stand til å overholde lovpålagte plikter. Dette krever tildeling av
tilstrekkelige ressurser.
Rettighetssenteret har også fått henvendelser som avdekker alvorlige og systematiske
lovbrudd i enkelte kommuner:
2012/0447

Innringer har et barn med funksjonshemning. Barnet er mye syk og mye
hjemme fra skolen. Har hatt pleiepenger, men får ikke det nå lenger.
Kommunen vil ikke gi omsorgslønn da de viser til at alle foreldre har en
omsorgsplikt for sine barn. Dette barnet er avhengig av
respirasjonsbehandling hele døgnet.

2012/0130

Saken gjelder kvinne som har søkt om en rekke tjenester fra kommunen: BPA,
støttekontakt for seg selv og datteren og avlastning. Kvinnen har MS og
datteren på 4 år har også en diagnose. Hun har problemer med å klare daglig
husarbeid og med å følge opp datteren. Blant annet har hun problemer med å
følge datteren til barnehagen fordi hun blir så fort sliten. Innringers foreldre er
gamle og syke, men hjelper så godt de kan. Faren til barnet er i en
livssituasjon hvor han kun ønsker å ha kontakt med barnet innimellom. Hun
har allerede vært i kontakt med barnevernet som henviser til sosialtjenesten.
Hun har fått avslag på alt fra kommunen. Hun mener avslaget må være feil. I
vedtaket viser kommunen til at de mener at hun egentlig ikke trenger
støttekontakt, men har et udekket transportbehov som de ikke vil dekke. De
skriver at hun ikke kan få avlastning fordi hun må bruke nettverket sitt: faren til
barnet, sine foreldre, venner eller frivillige organisasjoner: Sitat fra vedtak: Ved
behov for avlastning på ettermiddag og i helger må søker selv prøve å skaffe
et nettverk som kan bistå henne." De skriver også at: Det informeres om
Home start og firvillighetstjenesten som blant annet kan bidra med
barnepass". Og videre: "Foreldre har omsorgsansvar for sine barn, og det
forventes at barnets far bistår med omsorgsoppgaver, blant annet på
ettermiddager og i helger når søker ikke kan ivareta omsorgsoppgaver som
tidligere." Kommunen skriver at "Ved behov for avlastning og hjelp til å utføre
omsorgsoppgaver på grunn av egen sykdom, må man henvende seg til
Barnevernstjenesten jamfør Lov om barnevernstjenester § 4-4 som omfatter
Hjelpetiltak for barn og barnefamilier". Kommunen gir ikke praktisk hjelp til
handling, fordi hun kan bestille dette av butikken og få det brakt på døra. Ellers
må hun legge opp dagen slik at hun må smøre brødskiver når hun er i form til
det. Det synes også som at kommunen legger til grunn at hun ikke kan få
praktisk bistand fordi helseplagene hennes varierer i styrke. De skriver: I følge
legeopplysninger vil søkers helseplager variere i styrke. Det vurderes således
at søker ikke er helt avhengig av praktisk bistand eller personlig hjelp for å
greie dagliglivets gjøremål, og at hun dermed ikke har krav på hjelp etter § 4-2
bokstav a-d. «Søker må selv legge til rette for at hun kan utføre vanlig renhold
de dagene hun har overskudd til det." Innringer mener det er feil opplysninger i
legeerklæringen. De frivillige organisasjonene hun har kontaktet, kan kun tilby
besøkstjeneste, ikke praktisk hjelp. Innringer er frustrert over at kommunen er
mest opptatt av å skyve ansvaret over på andre, særlig familiemedlemmer. På
hjemmebesøk sa personen fra kommunen at det var svært viktig for en
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støttekontakt å ha stabilitet og påpekte at hun jo hadde oppvaskmaskin.
Innringer opplever det som svært vanskelig ikke å få forståelse for hvor
vanskelig livssituasjonen hennes er. Hvem kan hjelpe henne??
2012/0287

Innringer er sosionom og bistår et foreldrepar med å få avlastning. De har fått
avslag da kommunen viser til at de har annen familie boende i nærheten som
kan stille opp.

2012/0475

Saken gjelder henvendelse fra sosionom som bistår 3 familier fra samme
bydel i Oslo som har fått avslag på avlastning eller færre timer enn de har søkt
om. Sosionomen mener bydelen viser arroganse og at det måten de
behandler familiene på grenser til maktmisbruk. Hun reagerer på holdningene
familiene blir møtt med, både muntlig og i vedtaket. Bydelen uttaler at de "har
det så pent og ryddig hjemme" og dette blir brukt mot dem om at de ikke
trenger avlastning. Hadde de hatt det rotete, kunne man risikert at de henviste
til barnevernet. Familiene blir oppfordret til å søke om hjemmesykepleie i
stedet for avlastning. I det ene vedtaket står det: "Dersom det daglige stellet
av NN oppleves som så krevende, er det mulig å søke om bistand fra
hjemmesykepleien til gjennomføring av stell.". Sosionom oppfatter at
kommunen indirekte truer familiene til å slå seg til ro med det tilbudet de har
og at de skriver vedtak som er vanskelige å forstå og å angripe i en klage. Når
det dreier seg om innvandrerfamilier med varierende norskkunnskap, blir
situasjonen enda verre. Eksempler på uttalelser i vedtak er: "Ut fra en
totalvurdering av hjelpebehovet sett i forhold til tilgjengelige ressurser anses
det omfanget med hjelp vi med dette vedtaket tilbyr, som rimelig for å lette
omsorgsbyrden." Innringer savner system for å melde om bydeler som er
særlig problematiske. Sosionomene sitter på mye kunnskap, men kan
vanskelig gripe fatt i problemene på systemnivå. Hvem fører statistikk over de
enkelte bydeler? Kan FFO bidra?

I saker hvor vi opplever at det skjer systematiske lovbrudd i kommunene vurderer vi hvorvidt
vi har et godt nok grunnlag for å ta direkte kontakt med Fylkesmannen. Vi kan tipse om at
Fylkesmannen bør vurdere tilsyn. Dette kommer i tillegg til at vi selvfølgelig oppfordrer om å
påklage det individuelle vedtaket til Fylkesmannen.
Rettighetssenteret kommer regelmessig over saker der Fylkesmannen har gitt pålegg til
kommunen, men hvor kommunen ikke følger opp. Saken nedenfor er et eksempel på det:
2012/0655

Innringer har en voksen sønn som er autist. Bor i egen bolig. Fylkesmannen
har bedt kommunen ordne opp med problemer som overspising, aktivitet med
mer. Kommunen ignorerer Fylkesmannen. Hva skal de gjøre?

Hadde Fylkesmannen hatt myndighet til å gi sanksjoner, kunne slike hendelser vært
avverget.
Kommuner pålegges forpliktelser til å oppfylle rettigheter til helse- og omsorgstjenester, men
ressursene tildeles ikke som øremerket for dette formålet. Videre har Fylkesmannen
begrenset mulighet til å overprøve kommunens skjønn. I saker om helsetjenester skal
Fylkesmannen legge vekt på det kommunale selvstyret ved prøving av skjønnsmessige
vurderinger. I saker om omsorgstjenester er overprøvingsmyndigheten enda mer begrenset.
Fylkesmannen er pålagt å legge stor vekt på det kommunale selvstyret ved prøving av
skjønnsmessige vurderinger i omsorgssaker. Fylkesmannen kan gi pålegg, men har ikke
myndighet til å gi sanksjoner. I tillegg til begrensningene i Fylkesmannens myndighet, gis det
ikke fri rettshjelp i saker om helse- og omsorgstjenester. Pasient -og brukerombudets mandat
er å gi veiledning, ikke å føre saker, og det finnes ingen statlig finansierte rettshjelptiltak til
funksjonshemmede. Summen av dette blir manglende rettssikkerhet for brukere og deres
pårørende.
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3.3.3 Helsetjenester
3.3.3.1 Innledning
Lovverket på helseområdet er også blitt forandret som følge av samhandlingsreformen. Ny
lov på området fra 1. januar 2012 er helse- og omsorgstjenesteloven. Tidligere var det
kommunehelsetjenesteloven som regulerte kommunens plikter på helseområdet, med blant
annet regler om hvilke helsetjenester kommunene skulle ha, fastlegeordning, rett til
nødvendig helsehjelp, rett til fornyet vurdering hos annen lege med fastlegeavtale, og om
klagerett.
Pasientrettighetsloven, nå pasient- og brukerrettighetsloven, inneholder rettighetene til
pasientene både overfor kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, herunder
bestemmelser om nødvendig helsehjelp, prioritering, fornyet vurdering, rett til informasjon,
medvirkning, samtykke og klage.
I medhold av pasient- og brukerrettighetsloven er det opprettet Pasient- og brukerombud i
alle fylker. Ombudene er uavhengige og gir gratis informasjon og bistand i helse- og
sosialsaker. Pasient- og brukerombudet dekker et stort rettshjelpsbehov, og det er grunn til å
anta at henvendelsene til Rettighetssenteret på helse- og sosialområdet hadde vært
betydelig høyere uten en slik ombudsordning.
Rettighetssenteret har behandlet 82 saker om helse i 2012, en nedgang på 6 prosent fra
2011. Saker om helsetjenester utgjør fortsatt 7 prosent av alle saker i 2012. Antall saker om
spesialisthelsetjenesten og pasientreiser har økt, mens antall saker om
kommunehelsetjenesten har gått ned.
Antall brukere som henvendte seg til oss med spørsmål om helsetjenester har økt fra 40
prosent i 2011 til 53 prosent i 2012. Tilsvarende har antall pårørende som henvendte seg til
oss med spørsmål om helsetjenester gått ned fra 37 prosent i 2011 til 30 prosent i 2012.
3.3.3.2 Saker om helsetjenester
Mange av sakene til Rettighetssenteret om helse, er spørsmål om nødvendig helsehjelp. De
mener at de selv eller pårørende ikke har fått den hjelpen de trenger, enten det dreier seg
om omfang eller kvalitet, og lurer på hva som kan gjøres.
Flere beskriver en opplevelse av ikke å bli tatt på alvor når de beskriver sine plager. Det er
særlig kommunikasjonsproblemer med fastlegen som går igjen:
2012/0700

Saken gjelder spørsmål om hvilke muligheter man har som pasient dersom
man ikke er fornøyd med den oppfølgningen man får fra fastlegen sin. Kan
man klage eller gå til en annen lege for å få en ny vurdering?

2012/0046

Innringer har urinsyrevikt, Fibromyalgi og Bechterew. Hun har slitt mye med
jobben. Hun har vært mye syk og medisinene hjelper lite. Føler at fastlegen
ikke tar henne på alvor.

2012/1064

Medlemsorganisasjonen som tar kontakt har spørsmål om klageinstans på
fastlegens vurdering. En person med ADHD har flyttet og har måttet bytte
fastlege. Den nye fastlegen skriver ikke ut amfetaminpreparat til ham siden
han har hatt rusproblemer. Medlemsorganisasjonen har et oppfølgningsspørsmål om fastlegens plikt til å følge praksisen som spesialisten har fastsatt.

2012/0966

Henvendelsen gjelder om man har rett til å få vurdering av en ny spesialist på
sammen måte som man kan skifte fastlege?

2012/0675

Saken gjelder spørsmål om hva retten til fornyet vurdering innebærer i praksis.
Innringer har blitt henvist av fastlegen til fornyet vurdering, men hun mener at
det ikke er en reell ny vurdering, fordi de to sykehusene har snakket med
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hverandre. Dette vet hun fordi ansatte ved det første sykehuset visste at hun
skulle til ny vurdering ved et annet sykehus. Innringer mener de ulike
fagmiljøene holder sammen fordi miljøene er så små og alle kjenner alle.
Utfallet av fornyet vurdering var det samme som før. Hva er poenget med ny
vurdering, hvis den ikke er uavhengig? Hvordan er reglene og praksis rundt
dette?
Rettighetssenteret informerer i slike tilfeller blant annet om retten til fornyet vurdering, rett til
å bytte fastlege og til å klage. Det er problematisk at mange ikke vet at de har rett til fornyet
vurdering også hos en annen fastlege. Man blir da prisgitt den første vurderingen fastlegen
gjør og forholder seg til den selv om man ikke nødvendigvis er enig.
Rettighetssenteret har også fått spørsmål om hvordan man skal gå frem for å klage på
helsepersonell:
2012/0931

Saken gjelder kvinne som etter rehabiliteringsopphold, fikk henvisning til
fysioterapeut. Hun gikk til en fysioterapeut som etter et par ganger med vanlig
fysioterapi gikk over til noe som innringer mener lignet på healing. Han
behandlet nakken hennes på en måte som gjorde at hun ble bekymret for å bli
skadet. En annen gang brekker han på hånden hennes fordi han mener den er
grodd feil sammen. Fysioterapeuten lo av henne da hun skrek av smerte. Nå
har hun veldig vondt i både nakke og hånd. Når hun konfronterer
fysioterapeuten med behandlingen og at det ikke var dette rekvisisjonen gjaldt,
sier han at han ikke lar seg kommandere av leger, men at han driver med
osteopati. Innringer ønsker råd og veiledning for hvordan hun bør gå fram for å
klage på fysioterapeuten. Hun lurer også på hvordan hun kan finne en annen
fysioterapeut. Det er visst lange ventetider i kommunen og den nye
fysioterapeuten hun har forsøkt å ta kontakt med, svarer ikke på
henvendelsen. Hva kan hun gjøre?

Retten til å klage på brudd på pasient- og brukerrettigheter er lovfestet i pasient- og
brukerrettighetsloven § 7-1 og er en viktig rettssikkerhetsgaranti. Mange kvier seg imidlertid
for å klage når det gjelder helsepersonell som de vil være avhengig av i framtiden.
En del henvendelser er også knyttet til spørsmål om informasjon, medvirkning og samtykke
under utøvelse av helsehjelpen, eller om forvaltningsrettslige spørsmål knyttet til
saksbehandling og vedtak:
2012/0940

Saken gjelder en kvinne med vedtak om avlastningsbolig for sin datter.
Avlastningsboligen som tjenesteutøver utleverer opplysninger om datterens
omsorgsbehov til tjenestetildelingsorganet Forvaltningsavdelingen. Moren er
frustrert over at svært intime opplysninger om hennes datter rapporteres til
Forvaltningsavdelingen slik at hun ikke har kontroll over hvem som får tilgang
til opplysningene. Hun kontaktet Forvaltningsavdelingen og etterspurte
samtykke til unntak fra taushetsplikten. Som svar viste Forvaltningsavdelingen
til journalføringsplikten og lovhjemlet unntak fra taushetsplikten i lovens §§ 26
og 29b. Forvaltningsavdelingen viste også til helse- og omsorgstjenestelovens
kapittel 4 om faglig forsvarlighet og kvalitetsforbedring. Moren stiller spørsmål
ved utlevering av intime opplysninger. Hun stiller også spørsmål ved at
omgjøring av tidligere vedtak og nytt vedtak ble fattet på bakgrunn av
opplysningene avlastningsboligen har gitt til Forvaltningsavdelingen uten at de
nærmeste pårørende er blitt hørt siden februar 2011. Hun har sendt en klage
til Fylkesmannen.

2012/0699

Saken gjelder spørsmål om medisinering og samtykkekompetanse for barn
med ADHD-diagnose. Foreldre bor ikke sammen og faren ønsker at barnet
skal medisineres, mens moren ikke ønsker dette. Foreldrene har delt
foreldreansvar og barnet bor 50 prosent fast hos hver av foreldrene.. Han
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ønsker informasjon om regelverket. Hva bør han gjøre? Han har vært i kontakt
med barnevernet for å forhøre seg på generelt grunnlag og lurer på om det er
noe poeng å kontakte advokat.
Noen henvendelser handler om samarbeid som ikke fungerer eller at etater fraskriver seg
ansvar, enten det gjelder mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten eller
tverrfaglig samarbeid spesialister imellom:
2012/0908

Saken gjelder jente på 15 år som er voldelig og utagerende. Hun har fått
behandling i spesialisthelsetjenesten hvor opplegget tilsa at hennes tilstand
ville bli verre før den ble bedre. Hun fikk bare hjelp i 6 uker, så ble det besluttet
å avslutte opplegget ved dette sykehuset. Hun fikk ikke noe mer hjelp.
Sykehuset mener det er bydelens ansvar, mens bydelen mener motsatt.
Sykehuset sier det aldri har vært snakk om behandling, men utredning.
Innringer mener terapeutene har feiget ut fordi de ikke vil gjøre seg upopulære
hos sykehuset, som de har driftsavtale med. Alle ser imidlertid behovet for at
jenta får hjelp, men hva er nødvendig helsehjelp for henne? Innringer mener
det er et manglende tilbud generelt for personer med lignende problemer.
Innringer er svært fortvilet over at jenta ikke får hjelp. Helse- og sosialombudet
har vært inne i saken og innringer har kontakt med en advokat.

Sak 2012/0908 er et eksempel på at det er uenighet mellom kommunen og
spesialisthelsetjenesten om hvor pasienten hører hjemme. Inntrykket til Rettighetssenteret er
at det ikke har blitt noe mindre uenighet om ansvarsfordelingen selv etter
samhandlingsreformen.
Mange henvendelser gjelder spørsmål om tilbudet er forsvarlig eller ei:
2012/1087

Innringer arbeider med psykisk utviklingshemmede. Hun tar vare på flere
brukere og hun er redd for at den ene gutten kan bli skadet hvis han klarer å
løpe unna. Vil hun bli ansvarlig?

2012/0325

Innringer tar kontakt angående sin datter som har ADHD og angst. Opplyser at
datteren tidligere har hatt et psykiatrisk tilbud, men at det tilbudet hun mottok
ikke passet henne. Hun har klart behov for et tilbud, men har ikke noe nå.

Noen ganger er det også kompetansen som svikter, særlig når det gjelder sjeldne
sykdommer:
2012/0231

Saken gjelder kvinne med svært sjelden sykdom. Det er bare tre personer i
Norge som har hatt sykdommen. Verken Frambu eller Rikshospitalet har
kompetanse. Hvilke rettigheter har hun til behandling? Hvem har greie på
sykdommen?

Flere er misfornøyd med tilbudet i offentlig helsevesen og søker seg til private sykehus og
klinikker, og til utlandet:
2012/0845

Innringer har behov for behandling for å kunne fungere i arbeid. Har ME og en
nakkeskade. Det offentlige helsevesenet har ikke noe godt tilbud. Har derfor
betalt for behandling i det private. Har tidligere fått særfradrag for utgiftene,
men ikke nå lenger. Har vært på en opptreningsinstitusjon for nakkeskaden,
men de tok ikke hensyn til hennes ME. Hun ble derfor svært dårlig under
oppholdet.

Kostnad-nytte vurderingen i helsevesenet kan føre til at enkelte ikke får den behandlingen de
trenger:
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2012/0526

Innringer har Bechterew. Har fått en medisinsk behandling hver 6. uke. Denne
behandlingen har hjulpet veldig og smertene er nesten borte. Sykehuset har
nå besluttet å avslutte behandlingen fordi den er for dyr. Vedkommende lurer
på hvordan han skal gå frem for å protestere på dette for det er ingen
medisinsk grunn til at behandlingen skal avsluttes.

Hvorvidt en har rett til å velge å motta helsetjenester i hjemmet i stedet for en institusjon, er
en problemstilling Rettighetssenteret er kjent med:
2012/0466

Innringers far har ALS og er pleietrengende. Har fått mye bistand av sin
ektefelle. Nå er ektefellen selv på grunn av egne helseproblemer ikke lenger i
stand til å yte nok hjelp. Kommunen mener han må på sykehjem da de ikke
kan gi ham all den hjelpen han trenger hjemme. Kan han ikke velge selv?

Det er mange som ønsker informasjon om retten til behandlingsreiser til utlandet. De fleste
har en sykdom som ikke gir rett til behandlingsreiser:
2012/0123

Medlemsorganisasjon tar kontakt på vegne av medlem. Har spørsmål om rett
til behandlingsreiser, eller rett til å få dekket opphold i utlandet når
vedkommende har godt av varme.

2012/1130

Innringer spør om hun som MS pasient har rett til behandlingsreiser til
utlandet?

Flere har også spørsmål om dekning av utgifter ved reise til og fra helsehjelp, både for seg
selv og sine pårørende:
2012/0239

Saken gjelder mann med infantil Autisme og psykisk utviklingshemning. Han
har drevet med alvorlig selvskading i mange år og har senskader. Han er
avhengig av behandling på sykehus, men har total angst for sykehus og leger.
Tjenesteytere har lagt opp et opplegg med eksponeringstrening til sykehus slik
at han kan være disponibel når det trengs. For at det skal ha noen effekt, må
han kjøre til sykehuset flere ganger i uka og dette er dyrt. Kan han få
økonomisk støtte?

2012/0457

Saken gjelder spørsmål om pasient bosatt i kommune A som må til kommune
B for å få behandling rekvirert fra legen fordi aktuell behandling ikke finnes i
kommune A. Det betyr i tillegg at han må overnatte i kommunen der
behandlingen foregår fordi behandlingen pågår over flere dager eller fordi det
ikke er noen transportmulighet tilbake samme dag. Kan pasienten få dekket
utgiftene til overnatting? Hvor sendes regningen?

2012/0541

Saken gjelder kvinne som vanligvis får pasienttransport når hun skal til lege og
annen behandling. Nå er hun gravid og lurer på hvilke regler som gjelder for
transport etter at barnet er født. Hun som mor vil fortsatt være avhengig av å
få særskilt tilrettelagt transport drosje for å komme seg til for eksempel
helsestasjon.

2012/0842

Saken gjelder en medlemsorganisasjon som sammen med Rikshospitalet har
arrangert sommertreff i mange år. Alle deltakere som har vært med har frem til
nå fått dekket mesteparten av reise og opphold av Pasientreiser når de har
levert bekreftelse fra Rikshospitalet på at de har deltatt. I år er alle søknadene
avslått under henvisning til syketransportforskriften § 3 og merknader til
denne. Det vises til at det er et vilkår at pasienten er innkalt fra helseforetaket
eller henvist til helseforetaket, og Pasientreiser kan ikke se at vilkåret er
oppfylt her. Er det ikke lenger nok med en deltakerbekreftelse? Har reglene
blitt endret i det siste?
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I slike tilfeller informerer vi om ordningen med pasientreiser.
Henvendelsene til Rettighetssenteret viser at mange ikke kjenner til sine pasient- og brukerrettigheter og de fleste etterlyser mer informasjon om egne rettigheter:
2012/0121

Innringer har fått påvist kreft. Skal ha en biopsi. Ønsker informasjon om
ventetider og rettigheter.

2012/0286

Innringer har fått et barn med alvorligste grad av CP. Mener de får alt for dårlig
informasjon av sykehuset. Hvem har ansvaret for å gi informasjon?

Sakene viser at mange ikke får hjelp til å bli i stand til å ivareta sine rettigheter slik pasientog brukerrettighetsloven § 3-2 foreskriver.
Formålet med samhandlingsreformen var å få spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten til å samhandle. Rettighetssenterets inntrykk er fortsatt at det er lite
samarbeid og koordinering på tvers av helsetjenester.
Samhandlingsreformen har gitt kommunene ansvar for flere pasientgrupper. Mer ansvar
krever flere ressurser. Kommunene fikk finansiering for å stimulere til å bygge opp bedre
behandlings- og rehabiliteringstilbud. Rettighetssenteret har imidlertid ikke sett tilstrekkelige
tendenser til oppbygging av behandlings- og rehabiliteringstilbud i kommunene. Vi får fortsatt
henvendelser som avdekker uforsvarlige tilbud. Noen har ikke et tilbud i det hele tatt, mens
andre har et altfor begrenset tilbud og atter andre opplever kompetansemangel om egen
sykdom. Dette kan ha sammenheng med at mesteparten av finansieringen som ble gitt til
kommunene ikke var øremerket for formålet.
Det store antallet henvendelser om helsetjenester i det private og i utlandet kan bety at
pasienter ikke har tillit til at det offentlige helsevesen kan tilby et forsvarlig helsetilbud innen
rimelig tid.
Selv om forvaltningen har veiledningsplikt, er det få som har oversikt over egne rettigheter. Vi
ser for eksempel at mange ikke vet at de har rett til en fornyet vurdering. Mangel på
informasjon om egne rettigheter fører til at de fleste «tar til takke med» det tilbudet de får.
Pårørende til funksjonshemmede og kronisk syke er en særlig sårbar gruppe som ofte ikke
har krefter igjen til å klage på brudd på rettigheter.
I de fleste tilfeller har den som har henvendt seg til oss behov for mer hjelp enn det vi har
kapasitet til å gi. I slike tilfeller kan vi henvise vedkommende til Pasient- og brukerombudet.

3.4 Diskriminering
3.4.1 Innledning
Rettighetssenteret registrerer saker etter hovedområder og underområder. I databasen kan
det i tillegg registreres om saken også gjelder tverrfaglige tema. I 2012 har 137 saker vært
registrert med tverrfaglig tema. To av disse temaene er diskriminering og tilgjengelighet.
Diskriminering og tilgjengelighet har vært et tema i 32,1 prosent av saker med tverrfaglige
problemstillinger.

3.4.2 Diskriminering og manglende tilgjengelighet
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft 1. januar 2009. Rettighetssenteret får
henvendelser fra personer som ønsker generell informasjon om loven og fra personer som
mener de har opplevd diskriminering og ønsker råd om hva de kan gjøre. Noen
henvendelser kommer fra enkeltpersoner som har opplevd diskriminering, mens andre
kommer fra FFOs medlemsorganisasjoner. Rettighetssenteret gir generell veiledning, og i
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flere saker anbefaler vi vedkommende å ta kontakt med Likestillings- og
diskrimineringsombudet.
Nedenfor følger noen av sakene som Rettighetssenteret har behandlet angående
diskriminering og tilgjengelighet:
2012/0066

Innringer forteller om en rullestolbruker som bor i et borettslag. Har til nå hatt
fjernstyrt bom. På grunn av økonomi har borettslaget nå skiftet den ut med en
manuell bom. Den klarer ikke han å betjene. Føler seg diskriminert.

2012/0093

Vedkommende som tar kontakt jobber i Epilepsiforbundet. Saken gjelder en
jente som tar høyere utdanning som sykepleier. Skal nå ha praksis ved et
sykehjem, men skolen sier at de ikke vil at hun skal ha praksis på grunn av
epilepsien. Er redd for at hun skal få anfall. Innringer føler seg diskriminert.
Ønsker råd.

2012/0133

Saken gjelder henvendelse fra FFO-fylke angående et nytt hotell hvor det er
teppegulv i alle konferansesalene. Dette er et problem fordi det ikke er andre
hoteller i fylket som kan tilby like store saler. Finnes det saker hos LDO som
gjelder slike situasjoner? Styret vurderer å klage til LDO.

2012/0164

Saken gjelder førstegangstjeneste for gutt med ADHD. Han går ikke på
medisiner. Gutten har blitt avvist av Forsvaret, men ønsker å klage. Lurer på
om det ikke er rom for individuell vurdering? Innringer ønsker råd for å klage.
Personen saken gjelder føler seg diskriminert på grunn av sin sykdom. Er
dette diskriminering?

2012/0259

Saken gjelder en medlemsorganisasjon som henvender seg på vegne av
person som har hatt diabetes 1 i mange år. Av og til er det svært vanskelig å
regulere blodsukkeret og fastlegen mener at vedkommende har en vanskelig
form for diabetes. Vedkommende jobber som assistent i skole og SFO og det
er krevende både fysisk og psykisk. Når den det gjelder plutselig får føling
eller veldig høyt blodsukkernivå, må vedkommende gå hjem eller ta en pause.
De andre på jobben har ikke forståelse for situasjonen, og vedkommende
opplever ikke å bli trodd. De liker ikke at vedkommende må gå til lege ofte, er
sykemeldt i perioder og innimellom må gå hjem fra jobb. Fastlegen mener
vedkommende må bytte jobb, men vedkommende får ikke jobb selv om
mange jobber er søkt. Dette resulterer i dårlig samvittighet på grunn av
sykdommen og depresjon. Lurer på hvilke regler som gjelder for
tilrettelegging?[…]

2012/0266

Saken gjelder kvinne som skulle bestille hotell, men fikk nei fordi hun hadde
førerhund. Hun viste til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og sitt ID-kort
fra NAV uten at det hjalp. Er det lov å nekte henne hotellrom fordi hun er
avhengig av førerhund?

2012/0329

Vedkommende tar kontakt og lurer på hvilken lov som har forrang,
opplæringsloven eller diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Vedkommende
tar på nytt kontakt. Saken gjelder elev som bare kan spille piano med en hånd.
I de fagene han tar er piano et obligatorisk instrument. Det skal i følge
lærerplanen spilles et repertoar, og repertoar for en hånd finnes ikke.
Vedkommende det gjelder føler seg utsatt for diskriminering på grunn av sin
funksjonsnedsettelse.

2012/0477

Saken gjelder kvinne med synshemning. Kvinnen er utdannet
barnevernspedagog. Hun har søkt mange jobber ved barnevernsinstitusjoner,
men blir kun ansatt som ekstrahjelp og i midlertidige stillinger. Hun ønsker fast
jobb, men har da fått høre at det vil hun ikke få fordi det er et krav (som ofte
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nevnes i utlysningstekster) med førerkort. Hun kan ikke få førerkort. Hun
mener selv at dette kravet er unødvendig fordi når man er ute med barna, er
det alltid flere enn én voksen som er med. Krav om førerkort blir da strengere
enn nødvendig ut fra arbeidsoppgavene. Hva kan hun gjøre? Er dette
diskriminering?
2012/0492

Innringer har Asperger og ADHD. Er i videregående opplæring. Lærebedriften
vil si opp avtalen da de mener han er for irriterende/stiller for mange spørsmål.
De sier også at de ikke ville gitt han plassen om de hadde visst om hans
diagnoser. Mener dette er diskriminerende.

2012/0891

Innringer er fast ansatt i staten som førstekonsulent. Har en sykdom. Mener
hun av denne grunn blir diskriminert i lønnsforhandlingene. I forbindelse med
førstekonsulentvurderinger i år fikk hun ett trinn mens alle de andre fikk to til
tre trinn. Ligger også generelt veldig lavt lønnsmessig i forhold til
sammenlignbare stillinger. Lurer på hva hun bør gjøre.

2012/0910

Saken gjelder gutt på 12 år med Autisme, ADHD og flere andre diagnoser.
Moren hans har nå pleiepenger med 50 prosent i en kortere periode. Dette har
ført til problemer på jobben. Leder mener dette er uforenelig med at hun har
lederansvar. Hun har derfor blitt truet med degradering og har blitt fratatt
arbeidsoppgaver. Riktignok trenger hun noe tilrettelegging for å fungere i
stillingen, men innringer mener arbeidsgiver overreagerer. Hun mener det er
fullt ut mulig å finne løsninger som ivaretar både arbeidsgivers og
arbeidstakers behov, men arbeidsgiver er ikke villig til å være
løsningsorientert. Innringer ønsker råd og veiledning i saken.

2012/1073

Innringer er sykemeldt. Skal nå begynne å jobbe 40 prosent. Alle de andre
ansatte skal nå på en to dagers tur. Hun får ikke være med. Begrunnelsen er
at hun nå jobber redusert og derfor må bruke tiden til å få unna sine
arbeidsoppgaver. Innringer føler seg diskriminert. Har også spørsmål om hun
kan jobbe hele dager, eller om hun må gjøre som arbeidsgiver ønsker at hun
jobber noen timer hver dag.

Flere av henvendelsene viser at mange studenter sliter med å få tilstrekkelig tilrettelegging
på skole eller universitet. Det kan både gjelde tilrettelegging av selve undervisningen, men
også tilrettelegging på prøver og eksamen. At skole og utdanningsinstitusjon skal foreta
rimelig individuell tilrettelegging følger klart av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, og
brudd på denne plikten regnes som diskriminering.
Sakene viser videre at det også i arbeidslivet foregår diskriminering av funksjonshemmede
og kronisk syke. Diskriminering foregår både i forbindelse med ansettelser og for ansatte.
Mange opplever å ha en arbeidsgiver som ikke har forståelse for hva det vil si å leve med en
funksjonshemming, og arbeidsgiver er i mange tilfelle ikke flink nok til å foreta individuell
tilrettelegging. At arbeidsgiver har en plikt til å foreta individuell tilrettelegging er helt klart.
Dette følger av arbeidsmiljøloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Brudd på
denne plikten regnes også som diskriminering.
Flere av henvendelsene gjelder også manglende fysisk tilgjengelighet. Også dette kan være
brudd på diskriminering- og tilgjengelighetsloven. Det følger av diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven at offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å
sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører
en uforholdsmessig byrde for virksomheten.
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3.5 Hvem henvendte seg til oss i 2012 og hva lurte de på?
3.5.1 På vegne av seg selv eller andre?
Hvem som henvender seg til Rettighetssenteret og hva de spør om, er stort sett ganske
uforandret fra år til år. Ut fra statistikken synes den typiske innringer å være en kvinne
mellom 20 og 67 år fra Oslo eller Akershus. Hun har en somatisk sykdom og ringer på egne
vegne med spørsmål om trygd.
Funksjonshemmede og kronisk syke selv, samt deres pårørende utgjør til sammen 85,5
prosent av de som henvendte seg til Rettighetssenteret i 2012. De har blitt henvist fra
medlemsorganisasjonene eller har funnet kontaktinformasjonen på annen måte.
Det er verdt å merke seg at det er flere henvendelser fra tjenesteapparatet/myndigheter enn
fra ansatte i FFOs medlemsorganisasjoner. Henvendelsene fra tjenesteapparat og
myndigheter dreier seg ofte om offentlig ansatte, for eksempel sosionomer eller
koordinatorer, som ønsker informasjon om hvilke regler som gjelder på andre fagområder
enn det de selv arbeider med.
Samlekategorien "Andre grupper" utgjør for eksempel henvendelser fra venner,
verger/hjelpeverger, fjernere familiemedlemmer, naboer, advokater, studenter og alle andre
som faller utenfor de øvrige gruppene.

FFO fylke
1,8 %

Pårørende
35,5 %

Tjenesteapparatet/
myndigheter
FFOs medlems6,4 %
organisasjoner
5%

Bruker
50 %

Andre
5,3 %
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3.5.2 Hva spurte de ulike gruppene om?
De aller fleste gruppene har spørsmål om trygd. Det gjelder for øvrig ikke for henvendelser
fra tjenesteapparatet og fylkene, de har flest henvendelser om henholdsvis sosiale
tjenester/omsorgstjenester og fritid/kommunikasjon. Her har det skjedd en endring fra 2011,
da var det bare gruppen fylkes-FFO som ikke hadde flest henvendelser om trygd.
44 prosent av alle saker fra brukere er om trygd. Brukerne henvender seg for øvrig
hovedsakelig om økonomi og skatt (16 prosent), deretter følger arbeid (8 prosent), helse (7
prosent), fritid, kommunikasjon og tilgjengelighet (6 prosent), oppvekst og utdanning (6
prosent) og sosiale tjenester/omsorgstjenester (3 prosent). Det har ikke skjedd noen endring
fra 2011 til 2012 når det gjelder hvilke kategorier brukere stiller flest og færrest spørsmål om.
I tillegg til trygd (28 prosent), henvender pårørende seg ofte om oppvekst og utdanning (25
prosent). Pårørende henvender seg også i stor grad om sosiale tjenester (12 prosent).
FFOs medlemsorganisasjoner henvender seg oftest om trygd (23 prosent) og oppvekst og
utdanning (15 prosent). I 2011 var økonomi og skatt tredje største kategori (17 prosent),
mens i 2012 var økonomi og skatt skjøvet til femte største kategori (9,5 prosent). Den tredje
største kategorien i 2012 var helsetjenester (14 prosent).
I 2011 henvendte tjenesteapparat/myndigheter seg hovedsakelig i saker om trygd (28
prosent), sosiale tjenester (17 prosent) og oppvekst og utdanning (13 prosent). I 2012
henvendte tjenesteapparat/myndigheter seg oftest om sosiale tjenester (30 prosent), trygd
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Grafen illustrer hva de ulike gruppene spør om, men ikke den prosentvise fordelingen gruppene imellom.
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(24 prosent) og oppvekst og utdanning (18 prosent). Fylkes-FFO henvender seg
hovedsakelig om fritid, kommunikasjon og tilgjengelighet (18 prosent), noe som innebar en
nedgang på 71 prosent fra 2011. Samlekategorien «Andre» henvender seg hovedsakelig om
trygd (20 prosent), sosiale tjenester (13 prosent) og andre sektorer (11,5 prosent).

3.5.3 Hvem gjaldt saken?
Dersom det fremkommer av samtalen eller e-posten, registreres kjønn og alder på den som
saken gjelder, samt hvilken funksjonsnedsettelse vedkommende har. 40 prosent av sakene
Rettighetssenteret får gjelder kvinner over 20 år. 22 prosent av sakene gjelder menn over 20
år. Saker som gjelder barn og unge under 20 år utgjør 26 prosent.
I 105 saker (8,7 prosent) er kjønn og alder ukjent, eller det gjelder en helt generell
problemstilling der alder ikke er relevant.
Av de sakene hvor diagnosen er kjent, er det flest saker hvor det opplyses at vedkommende
har en somatisk sykdom. Kognitiv funksjonshemning som ADHD, Tourettes syndrom,
Asperger syndrom og Autisme, utgjør også en betydelig andel.

3.5.4 Hvor ringte de fra? (Fylkesvis fordeling)
Ny funksjon for sending av e-post gjør at vi i større grad enn før får informasjon om hvilket
fylke saken gjelder. Av 1198 saker er 859 blitt registrert med fylke. I 339 saker er det ikke
opplyst hvilket fylke saken gjelder. Dette er enten fordi fylket er ukjent eller fordi det gjelder
en helt generell henvendelse. Nedenfor finner du en oversikt over fordelingen fylkene
imellom.
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Rettighetssenteret får klart flest henvendelser fra Oslo og Akershus. Totalt utgjør disse
fylkene 37,2 prosent av alle henvendelsene som har blitt registrert med fylke. Det er ikke
unaturlig at Rettighetssenteret får mange henvendelser fra fylker med stor befolkningstetthet,
men også andre faktorer kan spille inn, for eksempel kunnskap om Rettighetssenteret. Det er
færrest saker fra Sogn- og Fjordane, Nord-Trøndelag og Aust-Agder. Her har det ikke skjedd
noen endring fra 2011, også i 2011 var det disse tre fylkene vi fikk færrest henvendelser fra.
Tabellen på neste side viser hvordan sakene fordeler seg på fylkene, men tar ikke høyde for
variasjoner i totalt antall henvendelser fra hvert enkelt fylke. Det er flere fylker hvor det ikke
er henvendelser innenfor alle kategorier.
I 2012 gikk saker om oppvekst/utdanning fra Akershus opp med 50 prosent, mens saker om
trygd fra samme fylke gikk ned med 36 prosent. I Oslo økte saker om helsetjenester med 61
prosent, mens saker om trygd i samme fylke gikk ned med 54 prosent. Økonomi og
skattespørsmål har økt eller stått stille i alle fylker, bortsett fra Akershus, Buskerud, Hedmark,
Møre og Romsdal, Oslo, Rogaland, Sør-Trøndelag, Telemark og Østfold. Økonomi og
skattespørsmål fra Oslo hadde en nedgang på hele 83 prosent. Også Østfold hadde en
betydelig nedgang – på 84 prosent – i økonomi og skattespørsmål. Andre endringer av
interesse er en 84 prosent økning i saker om sosiale tjenester/omsorgstjenester i Aust-Agder
og en 75 prosent nedgang i saker om sosiale tjenester/omsorgstjenester i Nordland. Vi har
bare fått spørsmål om tverrfaglig tilbud fra Møre og Romsdal, Oslo, Vestfold og Østfold og da
med én sak fra hvert fylke.
Tabellen på neste side viser hvordan sakene fordeler seg på fylkene, men tar ikke høyde for
variasjoner i totalt antall henvendelser fra hvert fylke. Det er flere fylker hvor det ikke er
henvendelser innenfor alle kategorier.

32

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Andre sektorer

Arbeid

Barnevern

Boligsaker

Fritid, kommunikasjon og tilgjengelighet

Helsetjenester

Oppvekst/utdanning

Personlig integritet

Sosiale tjenester

Trygd

Tverrfaglig tilbud

Økononomi/skatt

33

3.5.5 Rådgivning
Telefontjenesten er ment å være Rettighetssenterets primærtjeneste, men for 2012 var
antallet skriftlige henvendelser større enn antallet henvendelser på telefon. Det var en økning
på 4,9 prosentpoeng når det gjald rådgivning på e-post/brev fra 2011 til 2012.
Det kan være flere grunner til at stadig flere ønsker skriftlig informasjon, særlig
tilbakemelding på e-post. En del tar kontakt på e-post fordi de ønsker å få svaret skriftlig. De
ønsker å få svaret skriftlig for å kunne dokumentere hva Rettighetssenteret mener er
gjeldende rett på problemstillingen. Men det er også grunn til å tro at flere tar kontakt på epost enn tidligere som en følge av at vi kun har åpent tre dager i uken. Ved å benytte seg av
e-post kan de ta kontakt uavhengig av åpningstid.

Annet
1,4 %

Informasjon på
telefon
44,7 %
Informasjon på epost eller i brev
53,8 %
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4

Øvrige oppgaver i 2012

4.1 Foredrag
Rettighetssenteret har et mål om å nå ut med generell informasjon om rettigheter til brukere,
organisasjoner og det tjenesteapparatet brukerne kommer i kontakt med. Dette gjør vi blant
annet ved å holde foredrag. I det siste har vi dessverre hatt begrenset kapasitet til dette
I 2012 fikk Rettighetssenteret 19 henvendelser om å holde foredrag eller andre
presentasjoner, og har hatt anledning til å holde fire eksterne foredrag innenfor ulike temaer.
I tillegg har Rettighetssenteret holdt foredrag på FFOs Fylkessekretærsamling, på FFOs
Fylkeskonferanse og for ansatte i FFO.
På fylkessekretærsamlingen handlet foredrag om samhandlingsreformen og hva som er nytt
med den. På fylkeskonferansen var temaet NOU 2011:17 – Kaasautvalgets utredning.
I april deltok Rettighetssenteret på et møte med en delegasjon fra den tyske forbundsdagen.
Delegasjonen ønsket å ha et møte med FFO og Rettighetssenteret angående
FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Rettighetssenteret holdt et lite foredrag på dette møtet.
I desember holdt Rettighetssenteret foredrag på fagdag som Statens Helsetilsyn arrangerte
for saksbehandlere hos fylkesmannsembetene. Temaet var Rettighetssenterets erfaringer
med helse- og omsorgstjenester etter at lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og
pasient- og brukerrettighetsloven trådte i kraft. Rettighetssenteret la frem mange saker som
viser hvordan rettssituasjonen er for funksjonshemmede og kronisk syke på dette området.

4.2 Jungelhåndboka
Jungelhåndboka ble første gang utgitt i 2004. Hvert år gir FFO og Rettighetssenteret ut en
revidert utgave av boka. Boka gir en enkel oversikt over velferdsretten, slik at brukerne selv
kan orientere seg i ”paragrafjungelen” for å finne svar på noen av sine rettighetsspørsmål. I
2012 ble boka redesignet for å gjøre den mer leservennlig. FFO mottok tilskudd fra
Helsedirektoratet for å gjennomføre dette redesignet. Boka er skrevet av Tove Eikrem, og er
også tilgjengelig på FFOs nettsider og som lydbok i Daisy-format.

4.3 Rettspolitikk
De ansatte på Rettighetssenteret skriver høringsuttalelser, men gir også andre innspill til det
offentlige.
I 2012 har Rettighetssenteret blant annet skrevet høring til NOU 2011:18 Struktur for
likestilling, og høring om forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov –
Spesialundervisning og psykososialt miljø.
Rettighetssenteret har også skrevet høring til NOU 2011:17 «Når sant skal sies om
pårørendeomsorg – fra usynlig til verdsatt og inkludert». I forbindelse med utarbeidelsen av
denne høringen arrangerte FFO og Rettighetssenteret høringsmøte for
medlemsorganisasjonene. Karen Kaasa, som har ledet arbeidet med NOU-en, la frem
utvalgets utredning. Hun fikk også høre hva pårørende selv mener om forslagene i
utredningen.
Rettighetssenteret har deltatt på komitéhøring på Stortinget; i Arbeids- og sosialkomiteen om
samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt
funksjonsevne, samt endring av tildeling av gruppe 2-bil.
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I tillegg har Rettighetssenteret deltatt på møter med Finansdepartementet i forbindelse med
utfasingen av ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter.
I forbindelse med ny vergemålslov og omlegging av vergemålsinstituttet har Justis- og
beredskapsdepartementet hatt et prosjekt angående vergemål. Rettighetssenteret har deltatt
i en referansegruppe til dette prosjektet. Prosjektet videreføres også i 2013.
Rettighetssenteret har videre deltatt i arbeidet med FFOs krav til statsbudsjettet.
Forøvrig fungerer Rettighetssenteret som en juridisk kompetanseenhet til FFOs rettspolitiske
arbeid. Rettighetssenteret bidrar også med å levere mindre rapporter og statistikk fra
senterets database til FFOs fagpolitiske rådgivere og andre som etterspør dette.
Rettighetssenteret deltar også i ulike møter med det offentlige og andre.

4.4 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets
informasjonsportal ung.no
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har en informasjonsportal for ungdom –
www.ung.no. Portalen inneholder blant annet en rekke artikler om ulike temaer som angår
ungdom. Rettighetssenteret har på oppdrag fra Bufdir oppdatert og kvalitetssikret innholdet
som gjelder funksjonshemning og rettigheter.

4.5 Rettighetskampanje
I 2010 fikk Rettighetssenteret midler fra Justis- og politidepartementet til å gjennomføre en
rettighetskampanje i 2011 og 2012. I 2012 ble Jungelhåndboka oppdatert på nett. Det ble
også foretatt en oppdatering av nettsidene for øvrig.

4.6 Bli kjent med FN-konvensjonen om rettighetene til
mennesker med nedsatt funksjonsevne
Rettighetssenteret har overtatt ansvaret for prosjektet "Bli kjent med FN-konvensjonen om
rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne", som er videreført i prosjektet "Bli
bedre kjent med FN-konvensjonen". Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen og innebærer
utarbeidelse av et studiehefte og et oppgavehefte samt gjennomføring av et kurs om
konvensjonen. Rettighetssenteret har i 2012 utarbeidet et studiehefte som gjør rede for
artiklene i konvensjonen sammenlignet med norsk rett og praksis.
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FFOs Rettighetssenter
Rettighetstelefon: 96 62 27 60
Våre åpningstider:
Mandager:
Tirsdager:
Onsdager:

10.00 - 14.00
10.00 - 14.00
10.00 - 14.00

37

Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon,
Mariboes
gate 13,gate
0183
Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon,
Mariboes
13,Oslo.
0183 Oslo.
www.ffo.no E-post:
info@ffo.no
Telefon: 815Telefon:
56 940815 56 940
www.ffo.no
E-post: info@ffo.no

