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Klagepåvedtak om driftstilskudd

Visertil tilsendtevedtak,der LPPikkelengrevil motta støtte fra tilskuddsordningen
«Driftstilskuddtil funksjonshemmedesorganisasjoner».

Fordet førstevil vi påpekeat vi deltok på Bufdirsinformasjonsmøteden 19. november2013.
Her ble det blant annet opplyst,ogsomdet ogsåfremgårav presentasjonensfoil5og6, at
dersomman alleredevar inkluderti tilskuddsordningen,noe LPPharvært fram til i dag,så
skulleingenkunnegå ned itilskudd iforhold til 2013, før tidligsti 2016. Allikevelreduseres
LPPstilskuddmed 50 % allerede i 2014.

Somgrunnlagfor vedtaket viserBufdirtil at «Formåletmed tilskuddsordningener å styrke
mulighetenefor frivilligeorganisasjonertil å jobbe mot diskrimineringogfor likestillingav
personermed nedsattfunksjonsevnei samfunnet».

Dette har vært en daglig kamp for LPPhelt siden organisasjonen ble stiftet. Dette er en
beklagelig stigmatisering som vi stadig møter. Pårørende innehar en rekke ulike roller på
vegne av brukeren. Myndighetene har selv definert pårørendes rolle til å være
kunnskapskilde,omsorgsgiver,del av pasientensnærmiljøog pasientensrepresentant.
Innendet psykiskhelsefelteter det på ingenmåte uvanligat det er pårørendesomtaler den
svakessak,da mangefaktiskikkeer i standtil dette selv.Med samtykkekompetanseer det
ogsåden pårørendesomfører stort sett hele livet for den svake.

Vi vil her ogsåvisetil sisteforskningpå pårørendefeltet.BenteWeimand (PhD,forskerved
FoUpåAhus)ga i 2012 ut sindoktorgradsavhandling.Denneble i 2013 oversatttil norsk,og
er titulert «Sammenvevdeliv».Vi vil kort referere hennessammendrag:

«Avhandlingen viser at pårørende opplevde en rekke store utfordringer og krav, som var
knyttet til livetsammenmed den ifamilien somhaddeen alvorligpsykisklidelse.De
opplevdeflere byrder,helsenderesvar utsatt for sykdom,og mangekjente segutslitt. De
måtte balansereen rekkehensyn,og måtte foreta vanskeligevalgpåvegneav segselvog
andre. De kjempet med motstridende følelser og med tanker som trakk i ulike retninger (...)
Pårørendetil personermed alvorligpsykisklidelsetrenger praktiskogemosjonellstøtte»

Forskningensierat pårørendeselvaltsåhar nedsattfunksjonsevnei samfunnet,fordi man
selver utslitt, fordi pårørendesituasjoneni segselvmedførerat man er utsatt, ogfordi
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pårørende allerede har en generelt dårligere helse enn befolkningen for øvrig. Dermed
mener vi at allerede her er LPPgodt innenfor tilskuddsordningens formål.

Pårørende er de som kjenner brukerne best. Det er kun de pårørende som følger brukeren

fra vugge til grav. Brukerne greier ikke alltid å tale egen sak, og da er det de pårørende som
må trå til. Det å styrke de pårørende, gi de økt kompetanse, hjelp og støtte, er dermed også
en direkte medvirkende faktor for å motvirke diskriminering og jobbe for likestilling av
brukeren, så for vår gruppe mener vi dermed at organisasjonen faktisk faller inn under
tilskuddsordningen på begge fronter.

Vi vet jo også at pårørende selv føler seg diskriminert. Spesielt i jobbsammenheng. LPPhar
de siste år mottatt støtte fra Helsedirektoratet til å drifte en rådgivningstelefon for
pårørende. Hovedproblemstillinger som løftes der er blant annet: Rettigheter som
pårørende generelt, utilstrekkelig oppfølging fra hjelpeapparatet, bekymring for den andres
helsetilstand og rettigheter pga. økonomiske belastninger. Statistikk utformes månedlig fra
PIO-senteret, så dette foreligger det god dokumentasjon på som ogsåvedlegges denne
klage. Dette er igjen dokumentasjon på at LPPabsolutt faller godt innenfor
tilskuddsordningen.

Formålet med tilskuddsordningen sier at «Målgruppen for tilskuddsordningen er frivillige og
demokratiske organisasjoner som baserer seg på individuelt medlemskap og som jobber mot
diskriminering og for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne i samfunnet.
Tilskuddsordningen skal legge til rette for medlemmenes deltakelse i organisasjonen, og for
at organisasjonene kan drive interessepolitisk arbeid og gi service og likemannstilbud til

egne medlemmer». Vi kan ikke av dette Ieseat pårørende skal ekskluderes, eller at det her
leggesføringer for at dette arbeidet skal drives og gjennomføres av brukeren selv, som vi
ogsåvet ikke alltid er i stand til å gjøre dette, men er avhengig av sterke pårørende i en
støttefunksjon for å kunne greie nettopp dette.

Dersom pårørende skal kunne gis mulighet til å drive interessepolitisk arbeid og
likemannstilbud for egen del, for slik å kunne styrke seg selv, og dermed også brukeren, må
også pårørende gis anledning til nettopp dette.

Direktoratet viser til § 8 bokstav a til d der det fremkommer at en organisasjon etter denne
tilskuddsordningen må organisere og jobbe for personer med nedsatt funksjonsevne, og at
det åpnes for at pårørende vil være en gruppe som i tillegg kan inngå i medlemsgrunnlaget.

NOU2011: Når sant skal sies om pårørendeomsorg slår fast at «pårørende yter ca.50% av
all omsorg i hjemmet i Norge i dag, men på tross av det store omfanget er de et nesten
usynlig pleiekorps» (side 9). Videre sier NOUen i sin konklusjon at «Det er svært få tiltak som
er rettet mot pårørende for å sikre at de gir forsvarlig omsorg, vet hvordan de kan forebygge
skader og unngå passiviserendeomsorg. Målet med omsorgen må være å bidra til at
brukeren eller barnet oppnår størst mulig grad av livskvalitet, selvstendighet og mestring uti
fra sine forutsetninger. For å oppnå dette må pårørende få opplæring og veiledning. Det er
ogsåviktig for deres egen helse at de får tilbud om forebyggende helsetiltak (friskvern).»
(side 9).
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Igjen viser dette at å styrke de pårørende direkte er å jobbe med brukerne. Sådersom man
ikke ønsker å akseptere at pårørende selv faller inn under tilskuddets formål, såjobber
allikevel de pårørende direkte med, og utgjør altså allerede 50% av omsorgen for brukerne,
på alle plan og med alle tema. Herjobber dermed også organisasjonen i aller høyeste grad
for brukerne selv, gjennom de pårørende.

Det vises så til at LPPsvedtekter ikke er tilpasset tilskuddets krav. Til dette vil vi bare kort
påpeke at Bufdir selv har gitt organisasjonene frist til ut 2016 med å tilpasse sine vedtekter.
LPPhar landsmøte i november 2015, der dette står på sakskartet.

Bufdir skriver: «Ettersom organisasjonen dermed ikke jobber ut i fra formålet til ordningen
og heller ikke har sin primære aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne, eller er en
organisasjon der denne gruppen utgjør hoveddelen av medlemsmassen, er organisasjonen
ikke innenfor ordningens målgruppe og kan ikke motta tilskudd etter denne».

Her vil vi igjen bare vise til NOU 2011: Når sant skal sies om pårørendeomsorg. Dette er i
beste fall altså en feilaktig påstand. LPPsaktiviteter for pårørende har en direkte konsekvens
både for de pårørende, og brukerne selv.

Vi vil avslutningsvls ogsåvise spesielt til både stortingsmelding 29 (Morgendagens omsorg)
og stortingsmelding 47 (Samhandlingsreformen). Beggedisse slår fast viktigheten og
nødvendigheten av pårørende. Man erkjenner også spesielt i stortingsmelding 29 at
pårørende selv er en gruppe som har behov for hjelp og støtte selv. Det bør være liten tvil
om at LPPderfor ogsåer godt innenfor tilskuddets kriterier, både for egen del, men også
gjennom pårørendes arbeid for sine.

Vi ber derfor om at vedtaket gjøres om, og at LPPfortsatt inkluderes i ordningen, som

tidligere.

Med vennlig hilsen,

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiskhelse
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Daglig leder  
Vedlegg:

Statistikk fra LPPsrådgivningstelefon og

Doktoravhandling av Bente Weimand, «Sammenvevde liv»
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Menn

Kvinner

Pårørendes alder, gjennomsnitt

Fylke

Hvor fikk du vite om oss/kilde

Hvor mange minutter tok samtalen

Pårørenderelasjon: K=kvinne M=mann

Ektefelle/samboer:

Kjæreste/venn:

Foreldre:

Søsken:

Barn/svigerbarn:

Besteforeldre:

Tante/onkel/nevø/niese:

Andre:

Hovedproblemstilling ift:

Alvorlig bekymring for den andres helsetilstand (inkl. bekymr. mld)

Hvordan motivere den andre til behandling

Samarbeid med offentlig hjelpeapparat

Utilstrekkelig oppfølging fra hjelpeapparatet

Hjelpeapparatets taushetsplikt/informasjonsplikt

Rettigheter som pårørende generelt

Rettigheter pga omfattende omsorgsoppgaver

Rettigheter pga økonom. belastninger som pårørende

Informasjon om hjelpeapparatet og hvor man får hjelp

informasjon om pårør. tilbud/tjenester

Boligsituasjonen for den andre

Kommunikasjon/grensesetting overfor den andre

Trusler/vold fra den andre

Involverte barns omsorgssituasjon/rettigheter

Tvang/tvangsinnleggelser

Avhengighetsproblematikk

SuicidaIitetsproblematikk

jan.14 feb.14 mar.14 Totalt

16 14 17 47

49 54 47 150

47,84 49,16 45,417 47,471

20,07 22,66 22,632 21,787

7 13 6 26

29 31 6 66

7 5 22 34

1 1 9 11

12 12

4 1 1 6

3 9 1 13

4 7 11

1 3
2 1 12 15

1 1
1 1 7

6 10 7 23

1 2 4 7

8 6 2 16

1 1

4 2 12

1 3 4

1 1

3 3
4 4

2 2

2 2

1 1

9 9
1 1


