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Høring-Rapport om pasienter og pårørendes rolle i 
tilsynssaker 
FFO er fornøyd med at Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte et 
hurtigarbeidende utvalg for å vurdere praksis og regelverk i forhold til pasienter og 
pårørendes rolle i tilsynssaker. 
 
FFO har i flere år arbeidet for at pasienter og pårørende skulle få innsyns- og 
uttalerett i tilsynssaker. Det er derfor svært gledelig at et enstemmig utvalg stiller seg 
bak forslaget om å innføre en slik rett. FFO er fullt ut enig i begrunnelsen om at økt 
involvering av pasienter/pårørende vil gi økt tillit til Helsetilsynets saksbehandling. 
 
FFO har merket seg at et flertall av utvalget ønsker at det skal innføres en klagerett 
på Helsetilsynet i fylkets avgjørelse. Klageadgang for pasienter og pårørende er etter 
FFOs oppfatning en viktig rettighet. Dette styrker etter FFOs mening pasientenes og 
pårørendes rettssikkerhet og vil derfor støtte flertallets forslag. 
 
“Et enstemmig utvalg foreslår presisering i lovtekst av gjeldende rett som tydeliggjør 
pårørendes stilling bedre.” FFO mener det er nødvendig å styrke pårørendes 
rettigheter i loven og støtter fullt ut flertallets forslag. 
 
Videre støtter FFO forslaget om å presisere i loven at anmodning om vurdering av 
pliktbrudd også gjelder systemfeil. 
 
FFO mener i likhet med et enstemmig utvalg om at det må vurderes om 
helsetjenesten bør pålegges en plikt til raskt å informere pasienter/pårørende om det 
som skjedd, hvorfor det skjedde og hva som må gjøres for å hindre at noe lignende 
skjer igjen. FFO mener det svært viktig at pasienter/pårørende får slik informasjon. 
Dette vil øke tilliten til helsetjenesten. 
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