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Behandling:
8 medlemmer til stede.
Arbeidsutvalget la frem følgende forslag til uttalelse:
Eldrerådet slutter seg til rådmannens forslag til høringsuttalelse.
Eldrerådet deler bekymringen rundt utskrivningsklare pasienter, særlig knyttet til kortere opphold i
spesialisthelsetjenesten og at kommunen må håndtere mer komplekse helsetilstander enn tidligere.
Eldrerådet mener det bør være et lavere tak på listene til fastlegene slik at legene kan følge opp sine
pasienter også med hjemmebesøk ved behov.
Eldrerådet understreker også betydningen av koordinatorrollen.
Eldrerådet deler rådmannens oppfatning når det gjelder innføring av foreslått medfinansieringsordning.
Hagbart Vebostad foreslo følgende:
Eldrerådet stiller spørsmål ved om staten skal styre kommunene gjennom for mye sentrale
retningslinjer og øremerkede midler i stedet for å gi frie midler der kommunene kan sette i verk tiltak
etter egne behov.
Eldrerådet håper at denne reformen ikke blir en ny reform som har gode, kvalitative intensjoner, men
som ikke blir fulgt opp med full finansiering og oppbygging av kompetanse.
Votering:
Begge forslag ble enstemmig vedtatt.
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VEDTAK:
Eldrerådet gir slik
UTTALELSE
Eldrerådet slutter seg til rådmannens forslag til høringsuttalelse.
Eldrerådet deler bekymringen rundt utskrivningsklare pasienter, særlig knyttet til kortere opphold i
spesialisthelsetjenesten og at kommunen må håndtere mer komplekse helsetilstander enn tidligere.
Eldrerådet mener det bør være et lavere tak på listene til fastlegene slik at legene kan følge opp sine
pasienter også med hjemmebesøk ved behov.
Eldrerådet understreker også betydningen av koordinatorrollen.
Eldrerådet deler rådmannens oppfatning når det gjelder innføring av foreslått medfinansieringsordning.
Eldrerådet stiller spørsmål ved om staten skal styre kommunene gjennom for mye sentrale
retningslinjer og øremerkede midler i stedet for å gi frie midler der kommunene kan sette i verk tiltak
etter egne behov.
Eldrerådet håper at denne reformen ikke blir en ny reform som har gode, kvalitative intensjoner, men
som ikke blir fulgt opp med full finansiering og oppbygging av kompetanse.
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