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En verdig eldreomsorg 
 
Stadig blir vi flere, og stadig blir vi eldre og i dag er over 15 prosent av 

befolkingen vår over 66 år. Det er derfor i vår største interesse å forbedre og 
effektivisere eldreomsorgen så alle eldre får et verdig tilbud tilpasset sine behov. 

Eldreomsorgen skal være bygget opp rundt ønskene til de som er berørt av den 
og spørsmålet bør derfor aldri være om tjenestene skal tilbys offentlig eller 
privat, men heller hvordan på best måte bedre livskvaliteten til de eldre.  

 
Samtidig som alle tilbud og institusjoner skal bli tatt i bruk har vi en viktig 

oppgave i å sikre kvalitet ovenfor avkastning til eierne av private og ideelle 
institusjoner. Eldreomsorgen skal være bygget opp rundt ønskene til de som er 
berørt av den. Stadig flere eldre sliter med psykiske lidelser som blant annet 

depresjon og tiden er inne for å jobbe preventivt mot dette, men også øke 
kunnskapen og behandlingen rundt elders psykiske helse. 

  
Hordaland Unge Høyre vil: 

• Legge til rette for at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig hvis 
ønskelig ved å investere i mer velferdsteknologi 

• Sette klare krav om at "leve hele livet"-reformen skal iverksettes i hele 
Norge. 

• Lovfeste retten til gifte og de i ekteskapslignendeforhold å bo sammen på 
sykehjem. 

• Sørge for at eldre i hele Norge har et psykisk helsetilbud  
• Sikre kvaliteten i private tjenester ved å gjøre det vanskeligere for eiere å 

utbetale utbytte fra driften 
• Sikre beboerne muligheten til å nyte alkohol på sykehjem 
• Sikre eldre rusmisbrukere plass på et sykehjem tilpasset deres 

helseutfordringer 
• Sikre et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser i kommunene 
• Jobbe for en demenslandsby i Bergen 
• Opprette flere OmsorgPluss-boliger slik at flere eldre kan leve selvstendig i 

størst mulig grad 


