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Hvorfor står jeg her ?

Sosionom

Studentpolitiker

Tillitsvalg

Helse- og sosialombud

Pasient- og brukerombud

Generelt opptatt av utdanning



Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus
Sosial- og eldreombudet i Oslo

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta 
pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet 
overfor den

statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse-
og sosialtjenesten, 

og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene.  
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Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus
Sosial- og eldreombud i Oslo

• Alle kan henvende seg til Ombudet, også pårørende og ansatte 

• Forutsetter fullmakt fra den saken gjelder

• Alle har krav på råd og veiledning. Ombudet kan selv avgjøre hvilke saker som følges 
opp

• Ikke instruksjonsmyndighet

• Ombud ikke advokat

• Uavhengig

• Gratis

• 23 ansatte, tverrfaglig



Ombudets arbeid

• råd og veiledning 

• en avklarende telefon til tjenesten 

• møte med bruker og tjeneste

• skriftlig klage på mangelfull innfrielse av rettigheter 

• skriftlig klage på dårlig behandling 

• klage til Fylkesmannen 

• bistand i søknader til Norsk pasientskadeerstatning.

Møter med tjenestesteder og med politikere, foredrag, høringsuttalelser, 
årsmelding, media …..



Hvordan inkludere og sikre brukermedvirkning som 
en del av læringsutbyttebeskrivelsene for helse- og 
sosialutdanningene?

• Brukere av tjenestene

• Bruker av utdanningene



Brukere av tjenestene

• Ta kontakt med hovedsammenslutningene

• Ikke ta utgangspunkt i diagnose

• Ta utgangspunkt i alder

• Kanskje skille mellom kronikere og personer med midlertidige hjelpebehov

• Brukere med minoritetsbakgrunn



Brukere av utdanningene

• Utdanningsinstitusjonenes signaler om hva som er viktig

• Forholdet mellom praksis og teori

• Snobbethet?

• Hvem ønsker vi å rekruttere?

• Grunnutdanning kontra videreutdanning



Hvorfor er det viktig?

Brukerne har en lovfestet rett til å medvirke 
(pasient- og brukerrettighetslovens § 3-1 )

”Brukermedvirkning innebærer at tjenesten benytter brukerens erfaringer med 
helsetjenesten for å kunne yte best mulig hjelp. Et viktig mål er at 
brukermedvirkning skal bidra til kvalitet på tjenestene og at brukeren har økt 
innflytelse på egen livskvalitet. Brukermedvirkning betyr ikke at behandleren fratas 
sitt ansvar.»  

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet



Hvor er det hull?

• Kommunikasjon

• Informasjon

• Respekt



Sjekkliste for deg som ønsker samvalg……….
Kilde: Helsenorge

• Sørg for at du får den støtte og hjelp du trenger for å være med og ta 
beslutninger om din helse. Be om mer støtte dersom du trenger det. 
Husk at du har rett til å være involvert i viktige beslutninger på de måter 
og i den grad du ønsker.

• Spør om det finnes et valg og be om en klar beskrivelse av hva valget 
består i. Be om å få presentert alle tilgjengelige alternativer.

• Spør om hvilke fordeler og ulemper ved alternativene som erfaringsvis 
betyr mest for andre pasienter. Fortell behandleren din hvilke fordeler 
og ulemper som er særlig viktige for deg.

• Be om klare beskrivelser av hva du kan forvente av hvert alternativ. Hvor 
sannsynlige er konsekvensene, og hvor mye vil du merke til de positive 
og negative sidene?

• Sammenlign alternativene og diskuter med behandleren din, helt til 
dere blir enige, om hvilket alternativ som passer best med dine verdier.

• Følg opp behandlingen dere ble enige om.



Brukerne av tjenestetilbudet og de pårørende har samme mål som de 
som tilbyr disse tjenestene:

Best mulig tjenester

Hvorfor er det så vanskelig?


