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Høring  -  forslag til utvidelse av pasientombudsordningen

Det vises til mottatte høring i tidligere Helse Øst RHF av 23.04.07 med forslag om
utvidelse av pasientombudsordningen med høringsfrist 23.07.07. Høringen ble sendt alle
helseforetak og sykehus i tidligere helseregion 16.05.07.

Siden høringsfristen var satt til 23.07, valgte man pga av ferieavvikling at høringssvar
skulle sendes direkte til Helse- og omsorgsdepartementet med kopi til regionalt
helseforetak.

Pasientombudenes arbeidsområde  er i dag som kjent  avgrenset til spesialisthelsetjenesten.
Unntakene er Oslo der ombudet har vært Helse- og sosialombud, samt Vestfold og
Hedmark der ordningen  også har vært for Larvik og Hamar kommuner.

Det beskrives i høringen at dagens avgrensning kan være vanskelig å forstå for mange
pasienter/ brukere som henvender seg til ombudene, og ordningen kan framstå som
fragmentert og lite koordinert. Dette støttes, samt at utviklingen innen
spesialisthelsetjenesten med økt fokus på poliklinisk behandling og kortere liggetider
krever bedre samhandling mellom forvaltningsnivåene. Utfordringene er særlig knyttet til
pasienter som trenger tjenester fra flere nivåer i helsetjenesten og langvarig oppfølging.
Spesialisthelsetjenesten har et sterkt fokus på god og nødvendig samhandling med 1.
linjetjenesten til pasientens beste. Etableringen av Helsedialog, bruken av individuell plan
og fokuset på epikrisetid kan nevnes som eksempler på dette.

Det beskrives  at mange av henvendelsene pasientombudene får, nettopp dreier seg om
mangelfull  samhandling nivåene i mellom. Vi er derfor  enige i at en utvidelse av dagens
pasientombudsordning vil innebære en forenkling for brukerne,  uavhengig av
tjenestenivå.

Helse Sør-Øst RHF støtter det utsendte forslag om en utvidelse av
pasientombudsordningen til å omfatte kommunenes helse- og sosialtjenester og

sykehus; ette av 'ale ned Helse Sør-Øst RHF.

Ver`'Hh' r~ Aust- og  Vest-Agder:  Virksomheten er organisert i ett
5 d  it l i  tillegg leveres  sykehustjenester i regionen av privateide

ksgrupl rn som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus,



forutsetter at det tilføres friske  midler som dekker den økte kostnaden med ordningen.
Vi støtter  også at ordningen blir evaluert etter to års drift.

Med vennlig hilsen
ise Sør- Øst RH

" ,g e"Robertsen Anne Aasen
fung. adm.direktør spesialrådgiver
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