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Pasient- og brukerombud i Østfold 



Disposisjon

• Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 8

• Mandat og oppgaver

• Hva og hvordan? Eksempler på saker

• Meninger om en pasientvennlig helsetjeneste

• Forventninger til sykepleierne



§ 8-1. Formål
Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser 
og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, 
og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene.

§ 8-7. Pasient- og brukerombudets oppgaver

Pasient- og brukerombudet skal i rimelig utstrekning gi den som ber om det 
informasjon, råd og veiledning om forhold som hører under ombudets arbeidsområde. 
Pasient- og brukerombudet skal gi den som har henvendt seg til ombudet, 
underretning om resultatet av sin behandling av en sak og en kort begrunnelse for 
resultatet. 

Pasient- og brukerombudet har rett til å uttales sin mening om forhold som hører 
under ombudets arbeidsområde, og til å foreslå konkrete tiltak til forbedring. 

Pasient- og brukerombudet bestemmer selv hvem uttalelsene skal rettes til. 
Uttalelsene er ikke bindende. 

Pasient- og brukerombudet skal underrette tilsynsmyndighetene om tilstander som 
det er påkrevd at disse følger opp. 

Pasient- og brukerombudet skal sørge for å gjøre ordningen kjent. 



…fritt etter kapittel 8

• Alle kan henvende seg, og på den måten de ønsker

• Ombudet avgjør selv om en henvendelse gir tilstrekkelig grunn til å ta en

sak opp til behandling

• Ombudet tar også opp saker på eget initiativ/tiltak

• Offentlige myndigheter og andre organer som utfører tjenester for 

forvaltningen, skal gi ombudet de opplysninger som trengs for å utføre

ombudets oppgaver

• Pasient- og brukerombudet skal ha fri adgang til alle tjenestestedenes

lokaler





Hva er pasient- og brukerombudet?

• en viktig leverandør av pasientopplevelser

• en ubyråkratisk og effektiv ordning

• en tilgjengelig ordning

• kort tid fra henvendelse til handling når det kreves

• lavterskel-løsning

• tilbyr god og tverrfaglig kompetanse innen vårt virkeområde

• en «klok, kritisk og konstruktiv» aktør

• ser alltid etter gode løsninger

» Fra Felles Årsmelding 2016



Hvordan arbeider pasient- og brukerombudet

Individnivå

- råd og veiledning

- informasjon, bl.a. om rettigheter

- muntlig / skriftlig kontakt med 
tjenestestedet

- deltagelse i møte med tjenestestedet

- bistand i saker til Norsk 
pasientskadeerstatning

- bistand i klager til 
tilsynsmyndighetene

- realitetsorientering

Systemnivå

- tilbakemeldinger etter individsaker, 
leverandør av pasienterfaringer

- dialog med tjenestestedene

- brukerutvalg & kvalitetsutvalg

- møter med brukerorganisasjoner

- reise prinsipielle spørsmål til rette 
myndighet

- bekymringsmeldinger til 
tilsynsmyndighetene

- media

- årsmelding



Veileder, rådgiver, støttespiller

• Talerør

• Lyttepost

• Oversetter

• Hjelper/megler

• Uten instruksjonsmyndighet

• Avhengig av legitimitet

VAKTBIKKJE I DIALOG!



Hvilke type saker meldes til pasient- og brukerombudet 
fra innbyggerne i Østfold?

- Fastlege; bytte, klage, manglende henvisning, informasjonsplikt

- Sykehjem; tidsbegrenset opphold, behov for langtidsplass 

- Helsetjenester i hjemmet; utmåling, kvalitet på tjenestene

- Samhandling med pårørende

- Brukermedvirkning og informasjon 

- Avlastning for familier med krevende omsorgsoppgaver

- Individuell plan (IP) og koordinator

- Vedtak på tjenester, men ingen ting skjer…

- “Mind the gap” Samhandlingsreformen i praksis

- Kommunikasjon, ulike utfordringer

- Legevakt og akutte døgnplasser (KAD-senger)

- Fragmenterte tjenester
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Pasientvennlig helsetjeneste

• FORUTSIGBARHET - KONTINUITET

• TILPASSET INFORMASJON

• BRUKERMEDVIRKNING

• GJENSIDIG RESPEKT



Forventninger
• Solide, oppdaterte fagkunnskaper                                    

• Kunnskap om retter og plikter slik disse 
fremkommer av pasient- og 
brukerrettighetsloven og helsepersonelloven

• Respekt og empati

• Taushetsplikt          



Velkommen til å ta kontakt med oss! 

• Telefon: 69 20 90 90

• Besøksadresse: Lilleeng Helsepark, inngang B                                                                      
Rosenvingesvei 8, Moss

• Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo

• E-post: ostfold@pobo.no

• Helsenorge.no –pasient- og brukerombudet

…og takk for oppmerksomheten☺

mailto:buskerud@pobo.no
http://www.pasientogbrukerombudet.no/

