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Forslag til utvidelse av pasientombudsordningen - hørin

Eldrerådet i Finnmark fylkeskommune viser til deres brev av 23.04.07 vedrørende "Høring -
forslag til utvidelse av pasientombudsordningen". Eldrerådet behandlet saken på sitt møte
11.06.07 i sak 13/07 og ga slik uttalelse:

Finnmark fylkeskommunale eldreråd har mottatt til høring Helse- og
omsorgsdepartementets høringsnotat om utvidelse av
pasientombudsordningen med høringsfrist 23. juli 2007.

1 Hørin  snotatets hovedinnhold

Fylkeseldrerådet synes det er fint at pasientombudsordningen som ble
lovfestet i pasientrettighetsloven av 1999 og i dag omfatter offentlige
sykehus og spesialisthelsetjenester, nå foreslås utvidet til også å
omfatte kommunenes helsetjenester etter kommunehelsetjenesteloven
med unntak av kap. 4a Miljørettet helsevern og kommunens
sosialtjenester etter sosialtjenesteloven med unntak av kap. 5
Økonomisk stønad. Av pasientrettighetsloven § 8-1 fremgår det at
pasientombudet skal arbeide for å ivareta pasientenes behov,
interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten.

4.3 Nærmere om forsla et

Eldrerådet slutter seg til departementets vurderinger når det gjelder
forslag om at kap. 4a Miljørettet helsevern i
kommunehelsetjenesteloven og kap. 5 Økonomisk stønad i
sosialtjenesteloven nå unntas å være med i forslaget om utvidelse av
pasientombudsordningen.

Miljørettet helsevern er en tjeneste som i hovedsak regulerer
omgivelsene mer enn enkeltindividets rettigheter som mottaker av
helse- og sosiale tjenester. De individrettede tjenestene har til nå vært
pasientombudenes kjerneoppgave i en ordning som har inngitt tillit i
befolkningen. Skulle også miljørettet helsevern bli med i ordningen, ville
det redusere tid og innsats for god ivaretaking av pasientenes behov,
interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten.
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Økonomisk stønad ytes i henhold til kap. 5 i sosialtjenesteloven. NAV-
reformen har knyttet kommunenes ansvar for økonomisk stønad i
henhold til sosialtjenesteloven tett sammen med den statlige arbeids-
og velferdsetaten. Hovedformålet med reformen er å skape en mer
helhetlig arbeids- og velferdspolitikk. Skal pasientombudsordningen
også ivareta brukernes rettigheter både når det gjelder økonomiske
stønader og på områder innenfor arbeidslivet, vil også dette forårsake
tap av tid og innsats for ivaretaking av pasientenes interesser og
rettssikkerhet overfor helsetjenesten. Skulle økonomisk stønad bli med i
utvidelse av ordningen, ville det kreve økt kompetanse hos ombudet,
mer tid, det vil si flere stillinger og årsverk for å ivareta ordningen på en
tilfredsstillende måte. Eldrerådet mener det vil bli vanskelig å få bevilget
de nødvendige midler for en god ordning når det gjelder å innbefatte
økonomisk stønad etter kap. 5 i sosialtjenesteloven i utvidelse av
pasientombudsordningen. Noe som igjen vil redusere innsatsen i det
som skal være pasientombudets hoved- og kjerneoppgave: å ivareta
pasientenes rettigheter og interesser overfor helsetjenesten

4.5 Hva bør  ombudets navn være?

Fylkeseldrerådet mener ombudets navn må være:  Pasient- og
brukerombudet.

Pasientombudet er et godt innarbeidet navn når det gjelder ordningen
som ble lovfestet i pasientrettighetsloven av 1999 for å ivareta
pasientenes interesser og rettssikker her overfor
spesialisthelsetjenesten. Ordningen har også bidradd til å heve
kvaliteten på tjenestene, og den har hatt tillit hos befolkningen.

Når pasientombudsordningen nå foreslås utvidet til også å omfatte
ordninger innen kommunenes helse- og sosialtjenester, gjelder dette
personer som er brukere av disse tjenestene også uten å være pasient
og som derfor vil finne det vanskelig å identifisere sine behov for
bistand med en ordning som bare heter pasientombud. Det vil derfor
være  naturlig å utvide betegnelsen til Pasient- og brukerombudet. Det
vil også beskrive ombudets ansvarsområde ved den foreslåtte utvidete
ordningen.

Helse- og omsorgsdepartementets tilrår at den utvidete ordningen skal
hete Helse- og sosialombud. Eldrerådet mener dette bidrar til
assosiering med en mer statlig sentralisert ordning og dermed en
fremmedgjøring av en ordning som skal ivareta det enkelte individs
interesser og rettigheter både overfor spesialisthelsetjenesten og
overfor kommunale helse- og sosialtjenester.

Tilbakemeldinger fra pasientombudet når det gjelder
spesialisthelsetjenesten har bidradd til en forbedring av
spesialisthelsetjenestetilbudet og kvaliteten i denne. Eldrerådet sier seg
enig i departementets utsagn om at dette tilsier at også den kommunale
helse- og sosialtjenesten har behov for tilbakemelding til
tjenesteapparatet for å bedre kvaliteten på tjenestene.



5 Økonomiske o administrative konsekvenser

Eldrerådet slutter seg til departementets tilråding om at en
minimumsbemanning for å utvide pasientombudsordningen bør være
ett årsverk saksbehandler i hvert fylke/kontor ved oppstart av ordningen
i tillegg til at det vil være behov for økt bemanning ved de største
fylkene, til sammen 25 stillinger. Dette tilsier også behov for noe økning
av merkantile årsverk. Sosial- og helsedirektoratet anbefaler 3
merkantile årsverk fordelt som stillingsbrøker på de kontor som har
størst behov. Den samlede kostnadssum for utvidelse av
pasientombudsordningen anslås til 20,1 mill. kroner.

Departementet anbefaler at ordningen evalueres etter 2 års drift.
Fylkeseldrerådet mener det er svært viktig at slik evaluering finner sted.
Viser evalueringen behov for økt antall stillinger eller andre tiltak for å
endre/forbedre ombudsordningen, mener eldrerådet det må være et
krav at behovene imøtekommes best mulig og ved statlige overføringer
uten økomomisk merbelastning for den enkelte kommune

Sluttmerknad

Eldrerådet har ingen merknader ut over det som her tidligere er nevnt
vedrørende Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat om
utvidelse av pasientombudsordningen og kan slutte seg til de øvrige
føringer og begrunnelser som fremkommer i notatet.
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