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Hilde Hovengen (FrP) har fremmet følgende interpellasjon til bystyrets møte 4. april 2018:
Innfør samboergaranti i Drammen Kommune
Fremskrittspartiet mener det er en selvfølge at ektepar eller samboere skal få lov til å
tilbringe hele livet sammen, også etter at en av dem får behov for plass på sykehjem.
Å få leve med sin ektefelle eller samboer også når man blir gammel og får store hjelpebehov
betyr mye for livsgleden, trygghetsfølelsen og for å kunne være sjef i eget liv. Det er en
trygghet de eldre i Drammen Kommune fortjener. Det vil samtidig bidra til å forebygge
ensomhet og øke livskvalitet. Det må legges til rette for sterkere brukermedvirkning og man
må forsøke å unngå alle tendenser til umyndiggjøring, også når behovet for hjelp og omsorg
øker.
Selv om en samboergaranti kan medføre en ekstra beboer i avdelingen er det ikke å komme
bort fra at ektefelle eller samboer også må sees som en ressurs. Samtidig er det ved
innføring av en samboergaranti viktig å understreke at dette skal være en frivillig ordning for
begge ektefellene eller samboerne. Viktig er det også at ektefellene får bo på samme rom
om de ønsker.
Regjeringen v/helseministeren har offentlig oppfordret norske kommuner til å innføre en
garanti når minst én av ektefellene har omsorgsbehov.
Drammen FRP fremmer med bakgrunn i dette følgende forslag:
1. Ektepar eller samboere hvor begge har ønske om å bo sammen på sykehjem, skal få
mulighet til det. Det skal gjelde selv om bare den ene har vedtak om langtidsplass.
Den aktuelle ektefelle eller samboer som vil flytte inn på sykehjem må da søke
korttidsopphold. Korttidsopphold innvilges med varighet så lenge ektefelle eller
samboer med langtidsopphold har behov for langtidsopphold. Det kreves egenandel

for ektefelle eller samboer uten vedtak om langtidsplass etter gjeldende satser for
korttidsopphold.
2. Det utarbeides retningslinjer for betaling og praktisering av samboergarantien.
3. Rådmannen innarbeider ektepar/samboerrom i planleggingen av nye sykehjem og
Helse- og omsorgsdistrikter.
Svar:
Sykehjem som helseinstitusjon er en krevende boform, der det kan være vanskelig å
beskytte privatlivet. Partnere/ektefeller føler ofte både sorg og lettelse når den ene flytter
til sykehjem. En garanti vil gi ektefelle / partner en automatisk rett til plass, noe som kan
føles som en forventning om at man bør flytte inn på sykehjemmet.
Over 90% av innleggelsene på langtidsplass i sykehjem skyldes primært demens. Det er da
svært sjelden at partner/ektefelle ønsker å flytte inn i sykehjem. Det er viktig å ha innsikt i
hva det innebærer for pårørende å bo sammen med mennesker med demens hele døgnet.
Det er viktig å vise respekt for at innleggelse på sykehjem ikke bare er et opphold, men
beboernes permanente hjem. Det vil derfor være uakseptabelt å be eventuelle beboere
som har bodd sammen med sin ektefelle på sykehjem i lengre tid, om å flytte ut når
ektefellen går bort.
En sykehjemsplass i Drammen kommune koster omlag 2600 kr. per døgn. Forskrift om
egenbetaling i sykehjem har klare retningslinjer for betaling i sykehjem. Egenandel for
korttidsopphold er 160 kr per døgn uavhengig av inntekt. Etter 60 døgn beregnes
egenandelen etter samme retningslinjer som for langtidsopphold – dette behandles
individuelt. Dette kan derfor føre til at det for enkelte bli vanskelig å opprettholde privat
bolig over lang tid.
For å tilrettelegge bedre for ektepar/partnere der den ene eller begge har behov for 24
timers helse- og omsorgstjenester, planlegges etablering av «trygghetsboliger» i helse- og
omsorgsdistriktene der det ligger til rette for å verne om sitt privatliv, i motsetning til hva
som er mulig i en institusjon.
Fram til «trygghetsboligene» er etablert, vil helse- og omsorgstjenesten fortsette dagens
praksis med individuell tilrettelegging for ektefeller / partnere som ønsker å bo sammen.
Det er helt grunnleggende å spørre begge parter: «Hva er viktig for deg?». I første rekke
settes alt inn på å unngå innleggelse i sykehjem og i stedet tilby jevnlige korttidsopphold i
sykehjem, avlastning i hjemmet og omfattende hjemmetjenester gjennom døgnet. Dersom
den som er syk flytter til sykehjem, tilrettelegges det i hvert enkelt tilfelle også for
pårørende.
Fra 1. oktober 2017 ble Helse- og omsorgstjenesteloven endret til også å omfatte
pårørende. Kommunen har dermed lovfestet ansvar for hensynet både til bruker og
pårørende, og pårørende har gjennom dette allerede lovfestet rettighet og klagerett når
det gjelder alle tjenester som omfattes av Helse- og omsorgstjenesteloven. Helse- og
omsorgstjenesten etterlever dette.

Drammen kommune legger alltid stor og avgjørende vekt på å tilby tjenestetilbud som ikke
innebærer at mennesker som lever i parforhold skal måtte bo hver for seg, dersom de ikke
ønsker det. Det er i dag to ektepar som deler rom på sykehjem i Drammen.
På bakgrunn av de komplekse problemstillingene som denne saken avdekker fremmes
følgende forslag til vedtak:
Saken oversendes bystyrekomité for helse, sosial og omsorg for vurdering.

