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Basert på spørsmålene fra folkevalgte, nummer 94 og 156, vedrørende gråsonen mellom hva BPA kan 
gjøre og hva kommunens ansvar er, så stiller vi følgende spørsmål: 
 

 Hva er status fra kommunens side i denne saken med tanke på at brukeren ikke har fått forsvarlig 
hjelp som hun har krav på helt siden saken kom i mediene i april 2021? 

 Hvordan tenker rådmannen en minnelig løsning vil bli i denne saken? Kan f.eks. rådmannen spørre 
kommunens ansatte om noen vil løfte brukeren slik BPA-assistenten gjør, slik at bruker kan få den 
nødvendige hjelpen hun har krav på? 

 Når vi vet at løfteheis eller medisinsk lindrende behandling ikke er forsvarlig, vil rådmannen forsikre 
hovedutvalget om at brukeren vil få nødvendig og forsvarlig hjelp fra kommunen?   

 
Svar 
 
Helse- og omsorgstjenesten forstår at brukeren opplever fortvilelse over situasjonen. Det har i lang tid 
vært et mål å finne en løsning, i samarbeid med brukeren, som samtidig ivaretar både brukerens behov 
for bistand og hensynet til ansattes helse. I slike saker gjøres det en tverrfaglig vurdering av hva som er 
forsvarlig hjelp.   
 
Det er kommunens vurdering at brukeren har fått tilbud om forsvarlig og verdig hjelp ut i fra sitt behov i 
tråd med lovverket. Det er gitt tilbud om ulike alternative løsninger, men av hensyn til taushetsplikten 
har vi ikke anledning til å gå nærmere inn på de ulike løsningens innhold. Uten da å gå videre inn på 
denne konkrete saken, vil vi påpeke at kommunen/hjemmetjenesten har mulighet til å tilpasse tilbudet 
til den enkelte på flere ulike måter.  For eksempel er det daglig mange brukere som mottar hjelp fra to 
ansatte i stell og forflytning og det finnes også andre typer hjelpemidler enn løfteheis som kan benyttes 
for å kunne sikre forsvarlig hjelp. 
 
Rådmannen viser ellers til de tidligere avgitte svarene på spørsmål om samme sak, spørsmål 94 av 15. 
april 2021 og spørsmål156 av 28. juli 2021. 
 
 

https://www.drammen.kommune.no/globalassets/politikk-og-samfunn/dokumenter/sporsmal-og-svar/2021spm94msvar.pdf
https://www.drammen.kommune.no/globalassets/politikk-og-samfunn/dokumenter/sporsmal-og-svar/2021spm156msvar.pdf

