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Utvidelse  av passientombudsordningen

Dato: ......................................................... 10.07.2007
Saksbehandler: ......................................... Jann Aakre
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Deres ref: ...................................................................
Løpenr.: ....................................................... 41533/07
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Det vises til Helse og Omsorgsdepartementets brev m/  vedlegg dat. 23.04.07.

Departementet foreslår her at pasientombudsordningen for spesialisthelsetjenesten utvides til også
å gjeldene kommunale helse og sosialtjeneste.

Tidligere var Bodø kommune med i forsøksordningen med eget omsorgsombud.
Ordningen ble avviklet etter endt forsøksperiode.
Ombudet fikk mange henvendelser men den totale saksmengde ble for liten til at en fant det riktig å
opprettholde ordningen. Bodø hadde en for så vidt kort prøvetid atordningen ikke greide å bli godt
kjent blant byens innbyggere.
Imidlertid var det en klar oppfatning at den frie og uavhengige stilling som ombudet hadde var
viktig. En ombudsmannsordning er viktig, både som hjelper og som informasjonsgiver til folk.
Ombudet hadde også en viktig oppgave i å være med på å diskutere kvaliteten på den kommunale
tjeneste.
Ombudet i Bodø hadde ingen samordning med pasientombudet i Nordland men ombudene hadde
møter hvor arbeidsområder ble drøftet.
Det ble konkludert med at ordningen, hvis den skulle fortsette, burde gjelde flere kommuner
for eksp. alle Salten kommunene og da omfatte 9 kommuner og ca. 75000 mennesker.

Jfr. for øvrig rapport fra NOVA.

Eldrerådet i Bodø har i møte den 21.05.07 uttalt seg til departementets forslag slik:
"Pasientombudsordningen bør dekke begge forvaltninger; spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten. En bør være spesielt oppmerksom på at hjemmeboende (utenfor
institusjon) bør vies stor oppmerksomhet. En vil også peke på at "brukere" av tjenesten ikke
nødvendigvis er pasienter.
Pasientombudene bør ikke være saksbehandlere, men henvise til dem som er spesialister på det
relevante området som klagen gjelder.
Pasientombudene bør også ha som sin primæroppgave og drive med informasjon og veiledning.
Denne informasjon bør ikke bare skje ute i uinstitusjonene, men er også like viktig i omsorgsboliger
og i de private hjem der eldre bor.
For øvrig vises til punkt 4.6 - forslag til endringer i passientrettighetsloven."
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Også funksjonshemmedes råd har behandlet saken i møte den 22.05.07.
Rådet tok saken til orientering.

Pasientombudsordningen har med tiden blitt godt kjent og mye brukt. Det å samordne
pasientombudsordningen og ett helse og omsorgsombud i kommunene kan være betenkelig.
Men det vil alltid være behov for å se det samlede hjelpebehov til brukerne under ett, uavhengig om
det er en kommunal tjeneste eller ett spesialisthelse tilbud. Ut fra en slik synsvinkel vil det kunne
bli en meget godt tilbud for brukerne med en utvidelse av pasientombudsordningen som foreslått.
Dette var også et av forslagene til ombudet i Bodø.

Helse og sosialavdelingen i Bodø vil derfor tilslutte seg Departementets forslag til ny utvidet
ombudsmannsordning. Spesielt synes vi at endringene av pasientrettighetsloven gir føringer for at
ordningen ikke bare gjelder pasienter men brukere av forskjellige tjenester.

Denne saken er enda ikke blitt behandlet av helse og sosialkomiteen - dette vil skje imøte den
23.08.07.
Eventuelle merknader herfra vil bli ettersendt.

Aakre
kommunaldirektør

Kopi til:
Odd-Tore Fygle
Svein Blix
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