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Pensjonistforbundets innspill til Statsbudsjettet 2021
Sammenslåing av egenandelstak 1 og 2
Departementet foreslo i høringsnotatet datert 22. mai 2020 å slå sammen
egenandelstak 1 og 2 blant annet begrunnet med at dette vil være forenklende og de
ville komme tilbake til hvilket nivå det nye taket eventuelt skulle ligge på i
statsbudsjettet for 2021. I høringsnotatet ble det foreslått en provenynøytral løsning
hvor det nye taket skulle legges på kr. 2900 kroner. I Statsbudsjettet for 2021 har
Regjeringen foreslått å øke taket ytterligere til kr. 3 183 kroner. Dette er Pensjonistforbundet svært skuffet over. Vi er bekymret for at de kortsiktige, økonomiske hensyn
kan ha blitt avgjørende i denne saken slik at prinsippet om lik tilgang til helsetjenester
uavhengig av økonomi, har blitt stilt i skyggen når man skal avgjøre nivået på egenandelstaket. Å sikre lik tilgang til helsetjenester for befolkningen uavhengig av den
enkeltes økonomi, forutsetter at brukerbetalingen ikke virker som et hinder for å
oppsøke helsetjenester. Vi mener at økt pasientbetaling ikke ivaretar et godt
fordelingshensyn eller reduserer sosiale forskjeller i helse.
Vi ser at i departementets eksempel settes hjelpetrengende grupper opp mot
hverandre ved at en sårbar gruppe betaler for fordeler til en annen sårbar gruppe. Det
er et viktig prinsipp for oss, at endringer ikke fører til inngripende konsekvenser for
sårbare grupper. For Pensjonistforbundet er det en forutsetning for at vi kan støtte en
sammenslåing av egenandelsordningen at man ikke øker kostnadene for pasientene.
Vi mener også at minstepensjonister bør være unnlatt fra å betale egenandeler for
helsetjenester. Skal vi oppnå dette, kan ikke forslaget være provenynøytralt, slik som i
eksemplet departementet utredet. Pensjonistforbundet mener at ved en omlegging er
det rimelig at staten tar på seg de merutgiftene som følger av å sikre at ingen pasienter
taper på omleggingen, slik at kostnadene ikke veltes over på pasientene.
Investeringstilskudd til sykehjem og heldøgns omsorgsplasser – kapitel 761
Vi viser til Husbankens retningslinjene for investeringstilskudd for sykehjem og
omsorgsbolig; «Tilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av
sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og
omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming.»
I 2020 la regjeringen til rette for tilskudd til om lag 2 000 nye plasser, mens for 2021
legges det opp til kun 1 000 plasser. Vi frykter takten det legges opp til i 2021 gjør at vi
havner «bakpå» med tanke på behovet for flere sykehjemsplasser framover. Når
halvparten kan brukes til rehabilitering, blir nettoveksten kun 500 nye plasser. Behovet
for flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger øker med økende alder og spesielt i de
eldste aldersgruppene. Investeringstilskuddet gis uavhengig av alder Vi vet at det blir
flere av de eldste eldre og det vil bli flere personer med demens fram mot 2030.
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«Smittsomme sykehjem»
Pensjonistforbundet har i mange år etterlyst retten til enerom på sykehjem. Denne
retten er ikke innfridd. Det er fremdeles eldre som legges på dobbeltrom mot sin vilje.
Vi mener at Regjeringen legitimerer dobbeltrom på sykehjem ved å opprettholde
rabattordningen for eldre som legges på sykehjem mot sin vilje.
Pensjonistforbundet vil henvise til rapporten «Den kommunale helse og omsorgstjenesten etter koronaen, august 2020» utarbeidet etter oppdrag fra
Pensjonistforbundet skrevet av Steinar Barstad. Fylkesmannen i Vestland har i sin
rapport etter tilsyn med metodisthjemmet i Bergen uttalt følgende: «Vi mener at
vanskelige bygningsmessige og organisatoriske forhold gjorde det vanskelig å
håndtere, begrense og stoppe smitten».
Pensjonistforbundet har foreslått i brev til HOD at kommunen kan bruke hotell
istedenfor «smittsomme sykehjem» med felles toalett og dusj for beboerne. Hotellet er
tenkt som en løsning for de friskeste beboerne på sykehjem og omsorgsboligene
under en smittsom pandemi.
Pensjonistforbundet foreslår følgende tiltak
1. Rett til enerom på sykehjem, fjerne rabattordningen for personer som legges på
dobbeltrom mot sin vilje.
2. Nye måter å bygge sykehjem på som ivaretar godt smittevern for beboerne.
3. Krav til bygg må inn i veiledning og forskrift om smittevern.
4. Helsetilsynet bør i samarbeid med kommunene gjennomføre full gjennomgang av
alle sykehjem og omsorgsboliger, og påpeke forhold som ikke er tilfredsstillende
med tanke på smittevernhensyn og foreslå endringer.
5. Sanering av gamle smittsomme sykehjem – bedre tilskuddsordninger til
rehabilitering
6. Vi må legge inn reservekapasitet (ledig sengeplass) – det tar tid å bygge sykehjem
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