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UTVIDELSE AV PASIENTOMBUDSORDNINGEN TIL Å OMFATTE YTELSER I
LOV OM HELSETJENESTER I KOMMUNENE OG I LOV OM SOSIALE
TJENESTER

Rådmannen anbefaler eldrerådet og deretter formannskapet til å fatte slikt
vedtak:

1. Asker kommune ser det som positivt at eksisterende pasientombudsordning blir
utvidet til å omfatte kommunale ytelser etter lov om helsetjenesten i kommunene
og ytelser etter lov om sosiale tjenester.

2. Asker kommune er enig i at NAV-reformen evalueres før eventuelt økonomisk
stønad etter kap. 5 i sosialtjenesteloven legges inn under ombudsmanns-
ordningen.

3. Asker kommune slutter seg forslaget om at den utvidede ombudsordningen gis
betegnelsen " Helse-  og sosialombud."

1. Sammendrag og konklusjon.
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag til utvidelse av den statlige
pasientombudsordningen til også å omfatte ytelser i lov om helsetjenesten i kommunene
(kommunehelsetjenestelove) og ytelser i lov om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven).

Rådmannen foreslår at eldrerådet og deretter formannskapet gir sin tilslutning forslaget fra
departementet.

2. Bakgrunn for saken. Saksopplysninger.
Kommunen har fått til høring et forslag om å utvide pasientombudsordningen til også å gjelde
kommunale ytelser etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Departementets
ekspedisjon datert 23. april 2007 følger vedlagt som vedlegg 1. Høringsfristen er satt til 23.
juli 2007.

Det første pasientombud ble etablert av Nordland fylkeskommune allerede i 1984. Etter hvert
ble det på 1980 og 1990 tallet etablert ulike pasientombudsordninger etter vedtak av den
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enkelte fylkeskommune eller det enkelte sykehusstyre. Da ny lov om pasientrettigheter ble
utarbeidet (loven er av 02.07.1999 - i kraft 01.01.2001), ble pasientombudsordningen
lovhjemlet og det ble innført en ordning med pasientombud i alle fylker.

Pasientombudsordningen omfatter i dag offentlige sykehus og spesialisthelsetjenester.
Pasientombudet skal være pasientens talerør overfor spesialisthelsetjenesten og skal arbeide
for pasientens interesser og rettssikkerhet samt bidra til å heve kvaliteten på tjenestene.

Pasientombudenes erfaringer så langt er at mange av henvendelsene dreier seg om
kommunale helse- og sosialtjenester, eller samhandlingen mellom disse og
spesiallisthelsetjenesten. Det siste er veldig tydelig ved utskrivning fra
spesialisthelsetjenesten til tilbud i kommunene, og ved utarbeidelse av individuell plan hvor
det kreves samarbeid mellom kommune og spesialist-helsetjenesten. En del personer som
kontakter ombudene har sammensatte problemer og opplever å bli en "kasteball" mellom
ulike kommunale og statlige instanser. Det fremstår således som ønskelig med en
ombudsordning som favner både statlige og kommunale ytelser.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår derfor at pasientombudsordningen utvides til å
omfatte diverse ytelser i kommunenehelsetjenesteloven og i sosialtjenesteloven.

Når det gjelder kommunehelsetjenesteloven vil det omfatte allmennlegetjeneste, herunder
fastlegeordning, legevaktordning, fysioterapitjeneste, sykepleie, herunder helsesøstertjeneste
og hjemmesykepleie, jordmortjeneste, sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie,
medisinsk nødmeldetjeneste og transport av behandlingspersonell. Kommunene er også
pålagt oppgaver i kap. 4 i loven vedrørende miljørettet helsevern. Departementet ønsker å
holde dette utenfor ordningen da miljørettet helsevern er en tjeneste som i hovedsak regulerer
omgivelsene mer enn enkeltindividets rettigheter som mottaker av helse- og sosialtjenester.

Ytelser etter sosialtjenesteloven som legges inn under ombudsordningen vil være praktisk
bistand, herunder hjemmehjelp og brukerstyrt personlig assistanse, avlastningstiltak,
støttekontakt og omsorgslønn. Departementet ønsker i første omgang å holde utenfor kap. 5 i
loven om økonomisk bistand. NAV-reformen har knyttet kommunens ansvar for stønad etter
sosialtjenesteloven tett sammen med den statlige arbeids- og velferdsetaten. Departementet
anfører at det er behov for en helhetlig gjennomgang av de ulike rettsikkerhetsordningene for
brukere av NAV-kontorene før eventuelt økonomisk bistand etter sosialomsorgsloven legges
inn under ombudsordningen. Departementet ønsker tilbakemelding fra høringsinstansene på
dette punkt.

Dagens ombudsordning omfatter i sin helhet spesialisthelsetjenesten. Betegnelsen "pasient"
er dekkende for de som henvender seg til  pasientombudet. Ordet pasient er imidlertid mindre
dekkende for en del brukere av kommunale helse- og sosialtjenester. Det er derfor naturlig å
anta at en del brukergrupper og pårørende vil finne det vanskelig å identifisere sine daglige,
varige behov for bistand med en ordning som heter "Pasientombudet." Departementet foreslår
at det vil være mer dekkende å benytte betegnelsen "Helse- og sosialombudet" eller "Pasient-
og brukerombudet."
Departementet ønsker tilbakemelding på dette punkt.
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Etter departementets oppfatning vil det være behov for ett årsverk som saksbehandler i hvert
fylke/ kontor ved oppstart av ordningen. I tillegg vil det være behov for økt bemanning ved de
største fylkene.

3. Rådmannens vurderinger.
Rådmannen ser det som positivt at pasientombudsordningen blir utvidet til å gjelde
kommunale ytelser etter kommunehelsetjenesteloven og sosialomsorgsloven.
Pasientombudsordningen oppfattes i dag som et lavterskeltilbud og et supplement til de
formelle klagesystemer. Ombudet har en fri og uavhengig posisjon. En bruker kan henvende
seg til ombudet når han/hun ikke får oppfylt sine rettigheter som pasient eller pårørende, er
misfornøyd med helsehjelpen, ønsker bistand til å løse konflikter eller ønsker for eksempel
råd og veiledning. Man kan også henvende seg til ombudet anonymt. Ombudet fungerer ofte
som megler og bistår brukerne i møte med tjenestene. Ombudet vil kunne gi informasjon, råd
og veiledning på hele ombudets område.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket har sanksjonsmuligheter, i kraft av å være tilsynsorgan
overfor kommunene i situasjoner med brudd på lovgivningen. En utvidet ombudsordning vil
gi ombudet rett til å uttale sin mening, foreslå konkrete tiltak til forbedringer og herunder
underrette tilsynsmyndighetene om tilstander som det er påkrevet at disse følger opp i
kommunen. Pasientrettighetsloven vil bli endret slik at ombudet vil fri adgang til alle lokaler
hvor det ytes statlig spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og sosialtjenester.

Rådmannen finner det naturlig at departementet ønsker en evaluering av NAV-reformen før
eventuelt saker om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven legges under
ombudsordningen.

Rådmannen synes også at betegnelsen på ordningen bør endres til Helse- og sosialombudet
som vil være lettere som identifikasjon for kommunens brukere.

Rådmannen er noe i tvil om det er tilstrekkelig at hvert ombud styrkes med en saksbehandler.
I Vestfold fylke har det vært en prøveordning med at Larvik kommune har kjøpt
ombudstjenester fra pasientombudet i Vestfold. Tilsvarende har Pasientombudet i Hedmark
og Oppland vært brukerombud for Hamar kommune. I Oslo kommune opplyser Helse- og
sosialombudet at det bruker 2-3 årsverk på kommunal helse- og sosialtjeneste. Erfaringene fra
Larvik tilsier %2 stilling på 40.000 innbyggere. Departementet konkluderer med at det ikke er
mulig å gi noe entydig svar på behov for årsverk. Det er store ulikheter mellom fylkene og
departementet anfører at bare erfaringer over tid kan gi et entydig svar. Det foreslås derfor at
behovet for stillinger evalueres etter oppstart av ordningen.

Avslutningsvis vil rådmannen anføre at det antakeligvis vil være grunnlag for å vurdere
nærmere hvordvidt Tilsynsutvalget for pleie- og omsorgstjenester skal opprettholdes i sin
nåværende form når den utvidede ombudsordning trer i kraft. Tilsynsutvalget skal i samsvar
med sitt reglement bl.a. ha tilsyn med at pasient- og klientgrupper som er brukere av
kommunens pleie- og omsorgstilbud får den forpleining, behandling, opplæring og
arbeidsvirksomhet som de har rettslig krav på. Dette vil være forhold som den enkelte kan ta
opp med "Helse- og sosialombudet."

Einar Gaustad (sign.)

Side 14 av 23



Sak 92/07

Vedlegg: Departementets ekspedisjon datert 23. april 2007
Utrykte vedlegg:

Tidligere  behandling:

Eldrerådet behandlet saken den 23.05.2007,  saksnr. 8/07

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Asker kommune ser det som positivt at eksisterende pasientombudsordning blir
utvidet til å omfatte kommunale ytelser etter lov om helsetjenesten i kommunene
og ytelser etter lov om sosiale tjenester.

2. Asker kommune er enig i at NAV-reformen evalueres før eventuelt økonomisk
stønad etter kap.  5 i sosialtjenesteloven legges inn under ombudsmanns-
ordningen.

3. Asker kommune slutter seg forslaget om at den utvidede ombudsordningen gis
betegnelsen " Helse-  og sosialombud."
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