
Kvinesdal kommune
Nesgata 11, 4480 Kvinesdal

Rådmannen
Tlf.: 38 35 77 00/ Fax: 38 35 77 01

Melding om vedtak

Det kongelige Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep.
0030 OSLO

Vår ref: Arkivkode: Saksbeh.: Deres ref: Kvinesdal,
07/00599 - 3 / 4523/07 X51 Anne  Berit Atland Hansen

Særutskrift :  Høring-forslag til utvidelse av
pasientombudsordningen.

20.06.2007

Den 19.06.07 ble det avholdt møte i Driftsutvalget hvor din sak ble behandlet, jfr. sak
052 - 07.

Vedtak i Driftsutvalget  -  19.06.2007:

Kvinesdal kommune ser positivt på at pasientombudsordningen utvides til å gjelde
deler av helse- og sosialtjenesten i kommunene.

Særutskrift av saken følger vedlagt.

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram
til påført adressat.  Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt inne fristens utløp.

Klagen  skal  sendes  skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages  over, den eller
de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at  det
kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også  oppgi når denne melding kommer
frem.

Med hilsen

Anh& Berit Atland Hansen
kommunalsjef



Kvinesdal  kommune

Saksnr : Utval  : Møtedato:

052-07  Driftsutval et 19.06.07

Arkivkode:  Saksmappe:  Løpenr.:  Saksbeh.:
X51 07/00599  - 2 4467/07 Anne Berit Åtland Hansen

Høring-forslag til utvidelse av pasientombudsordningen.

Resyme/problemanalyse/faktaopplysninger:

På bakgrunn av en henvendelse fra helse- og omsorgsdepartementet fremmes
forslag til høring om utvidelse av pasientombudsordningen med høringsfrist 23. juli
2007. Pasientombudsordningen som ble lovfestet i pasientrettighetsloven av 1999
omfatter i dag offentlige sykehus og spesialisthelsetjenesten.

Nedbyggingen av de tradisjonelle institusjonene har medført at stadig flere tjenester
ytes i hjemmet eller i omsorgsboliger. Dette forutsetter i større grad selvstendige
tjenestemottakere/aktive deltakere innen helse- og sosialfeltet.

Erfaringer med pasientombud som har utvidet virkeområde i permanent
ombudsordning i Oslo, opprettet i 1987, og to forsøksordninger Vestfold og Hedmark
tilsier at pasientombudsordningen bør utvides til å omfatte kommunens helse-  og
sosialtjenester.

Det blir foreslått at pasientombudsordningen utvides til å omfatte kommunens
helsetjenester slik de er definert i kommunehelsetjenesteloven med unntak av kap
4a, miljørettet helsevern samt etter sosialtjenesteloven med unntak av kap 5,
økonomiske ytelser. Kommunehelsetjenesteloven § 1-3 viser til at kommunens
helsetjeneste blant annet skal omfatte allmennlegetjeneste, herunder
fastlegeordning, legevakt, fysioterapitjeneste, sykepleie, herunder
helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie, jordmortjeneste, sykehjem eller boform for
heldøgns omsorg og pleie, medisinsk nødmeldetjeneste og transport av
behandlingspersonell.

Det er viktig at ombudene i sin virksomhet i særlig grad har oppmerksomhet mot
grupper som ikke er i stand til å gi uttrykk for egne tjenestebehov, slik som personer
med utviklingshemminger. Erfaringer fra pasientombud med utvidet virkeområde
viser at brukere av kommunale helse- og sosialtjenester henvender seg til
pasientombudene, uavhengig av bistandsbehovene.

Kostnadene ved utvidelse av ordningen dekkes av staten.

Tidligere behandling:

Dokumenter i saken  (utrykt):
I Forslag til utvidelse av Det kongelige helse- og

pasientsombudsordningen.  omsorgsdepartement
S Høring-forslag til utvidelse av

pasientombudsordningen.



Trykte  vedlegg i saken: Ingen
Utrykte  vedlegg:  Høring - forslag til utvidelse av pasientombudsordningen. Se
www.re 'erin en.no

Rådmannens vurdering:

En utvidet pasientombudsordning vil kunne være med på å ivareta den enkelte sine
behov, interesser og rettsikkerhet overfor den kommunale helse- og sosialtjenesten.
Her vil pasientombudet kunne fungere som mekler og bistå brukerne i møte med
tjenesten. I tillegg er en viktig oppgave å gi tilbakemeldinger til helse- og
sosialtjenesten om de erfaringer som blir gjort av pasientombudet. I Kvinesdal har
det vært forsøkt med eldreombud i en periode. Det er behov for et nøytralt organ for
brukerne av helse- og sosialtjenesten i kommunen.

Rådmannen foreslår følgende
vedtak:

Kvinesdal kommune ser positivt på at pasientombudsordningen utvides til å gjelde
deler av helse- og sosialtjenesten i kommunene.

Behandling  i Driftsutvalget - 19.06.2007:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Driftsutvalget  -  19.06.2007:

Kvinesdal kommune ser positivt på at pasientombudsordningen utvides til å gjelde
deler av helse- og sosialtjenesten i kommunene.

Rett utskrift, Går til: Saksbehandler for oppfølging
Kvinesdal, 19.06.07

e.f.


