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Felles kvalitetsforskrift for sosial- og helsetjenester til eldre
Retten til enerom ved langtidsopp-
hold og et individuelt tilrettelagt 
tilbud til demente er blant tiltakene 
regjeringen tyr til for å tydeliggjøre 
hvilke krav som skal gjelde for inn-
holdet i pleie- og omsorgstjenestene.

I dag sorterer disse tjenestene under Sosial-
departementet, mens gjeldende kvalitetsfor-
skrift er nedfelt i lov om kommunehelsetje-
nesten. Regjeringen foreslår en felles for-
skrift og stiller krav til kommunene om
skriftlige prosedyrer for å sikre at alle mot-
takere av pleie- og omsorgstjenester får dek-
ket sine grunnleggende behov (1).

Mer forsvarlig for demente
Sosialminister Ingjerd Schou (H) mener at
den nye kvalitetsforskriften vil føre til at
brukerne får bedre oversikt over hvilke ret-
tigheter de har. Blant annet skal kommunene
ha ansvar for å sørge for nødvendig medi-
sinsk undersøkelse, behandling og rehabili-
tering – enten den gamle mottar hjelp fra
hjemmetjenesten eller er pasient i sykehjem.

Departementet minner om at kommunene
fra juni 2001 ble pålagt plikt til å føre intern-
kontroll med tjenester som er nedfelt i
sosialtjenesteloven. Sosialministeren mener
at samordning av regelverket for sosial- og
helsetjenestetilbudet, er nødvendig. Det
innebærer forskriftsfestet rett til ro og et

skjermet privatliv,
selvstendighet og
styring av eget liv.
Imidlertid vil punktet
om rett til enerom
bare gjelde langtids-
opphold i sykehjem
og for personer i bo-
former som krever
heldøgns omsorg og
pleie, presiserer In-
gjerd Schou.

Får ikke mer penger
Et mål med handlingsplanen for eldreom-
sorgen (2) har vært å sluttføre eneromsrefor-
men innen 1. januar 2003. Ifølge prognoser
utarbeidet av fylkesmennene vil reformen
være oppfylt i 2005. Da vil det på landsbasis
være 39 000 ensengsrom og 1 300 dobbelt-
rom, og en dekningsgrad på 96,5 %.

Sosialdepartementet anslår at eneroms-
reformen krever nesten 10 000 nye syke-
hjemsplasser. Staten bidrar med 8,5 milliar-
der kroner, mens kommunene må bidra med
3–4 milliarder kroner. Ifølge departementet
vil kommunene være i stand til å oppfylle
kravene i den nye forskriften uten ytterligere
kompensasjon fra staten.

Regjeringen tar sikte på at forskriftsend-
ringene kan tre i kraft fra 1. mars 2003. De-
partementet er imidlertid klar over at enkelte

kommuner ikke vil oppnå lovfestet ene-
romsdekning før 2005, og understreker at
tilsynsmyndigheten skal ta hensyn til at en
del kommunale byggeprosjekter først må
ferdigstilles.

Høringsfrist for forslaget er 14. januar
2003.
– Kari Ronge, Tidsskriftet
kari.ronge@legeforeningen.no
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Norsk sarkoidose forening
Pasienter som er rammet av sarkoidose, har dannet en egen foren-
ing, Norsk sarkoidose forening. Sarkoidose er en betennelselik-
nende lidelse som angriper blant annet lunger, lymfekjertler, hud 
og øyne. Forekomsten av sarkoidose er ca. 64 per 100 000 inn-
byggere. Sykdommen forekommer hyppigst i Skandinavia og 
Nord-Europa, og er vanligst i skogrike områder.

Norsk sarkoidose forening skal gi råd og støtte pasienter og 
pårørende, samt spre kunnskap om sarkoidose til sykehus og 
andre behandlende institusjoner. Les mer: www.sarkoidose.no

Kam mot hodelus
Nasjonalt folkehelseinstitutt ser alvorlig på at hodelus ser ut til å 
ha blitt resistent mot medikamenter. Nye lusemidler basert på 
planteoljer og urteuttrekk er testet i utlandet, men ingen er forelø-
pig funnet tilfredsstillende.

Instituttet mener at lusekammen er et effektivt middel for å 
bekjempe lus. Kammen skal brukes systematisk og grundig en 
gang om dagen, i vått hår, i minst åtte dager. Deretter en gang i 
uken i tre uker. Håret vaskes først med en vanlig sjampo. Det er 
viktig å kontrollere håret i tre uker etter siste behandling. Hvis 
lusene er resistente, vil de vanligvis bli lammet for en stund, for 
så å våkne til liv igjen. Gre dem ut før de våkner, råder Folkehel-
seinstituttet.

Pengesluk nedlegges
Den svenske Internett-portalen for leger, Ronden (www.ronden.
se) legges ned etter drøyt to års drift. Ronden er et samarbeid mel-
lom Sveriges Läkarförbund, Läkartidningen og Svenska Läka-
resällskapet.

Satsingen har kostet 94 millioner svenske kroner. Satsingen er 
blitt et pengesluk for aksjonærene og Läkarnätet har ikke nådd de 
budsjetterte målene for virksomheten. På det meste har det vært 
46 ansatte i Läkarnätet, men etter to omorganiseringer er det i dag 
18 ansatte. Innholdet på nettsidene likner det som er å finne på 
www.legeforeningen.no, slik som nyheter, kurskalender, interak-
tive kurs, medisinske lenker og informasjon om foreningene. 
Sentralstyret i Sveriges Läkarförbund satser nå på å utvikle nett-
stedene til forbundet og Läkartidningen.

Nyheter på e-post
Vil du motta e-post med nyheter som publiseres på www.lege-
foreningen.no? Oppe til høyre på åpningssiden finner du teksten 
Abonnere@. Klikk på denne, og skriv inn e-postadressen du 
ønsker å motta nyheter på. Sidene oppdateres med én til tre nyhe-
ter hver dag, men kun utvalgte artikler sendes ut på e-post. 
Nyhetene produseres av Tidsskriftets nyhetsredaksjon og Lege-
foreningens ansatte.


