
Svar på høring – Forslag til utvidelse av pasientombudsordningen 
 
 
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) ser positivt på en utvidelse av 
pasientombudsordningen til også å omfatte kommunens helsetjenester.  
 
En utvidelse av ordningen vil bidra til en forenkling for brukerne og forhåpentligvis påvirke 
til større samhandling mellom forvaltningsnivåene. LMS etterlyser samhandling og 
sammenhengende tjenester og ser på forslaget som en endring som kan bidra i den retning. I 
dag opplever mange pasienter seg som kasteball mellom ulike statlige og kommunale 
instanser. Når det er gjort positive erfaringene i Oslo, Hedmark og Oppland samt i Vestfold, 
styrker det vår tro på behovet for utvidelse av pasientombudsordningen er riktig. 
Vi mener ordningen vil bidra ytterligere til ivaretakelse av pasientens rettigheter og 
rettsikkerheten og påvirke til økt kvalitet, bedre rutiner og mer aktpågivenhet i helsevesenet. 
 
 
4.6 Forslag til endringer i pasientrettighetsloven 
 
§ 8-1. Formål 
 
”Helse- og sosialombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, 
interesser og rettsikkerhet ovenfor den statlige sosialhelsetjenesten og den kommunale helse- 
og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene.” 
 
LMS gir sin tilslutning til endringsforslaget. 
 
§ 8-2 Arbeidsområde og ansvar for ordningen 
 
”Staten skal sørge for at det er et helse- og sosialombud i hvert fylke. Helse og 
sosialombudets arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- 
og sosialtjenester. Med kommunale helse- og sosialtjenester menes i dette kapittelet 
helsetjenester etter lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenester i kommunene, med unntak 
av lovens kapittel 4a, og sosialtjenester etter lov 13. desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester 
m.v, med unntak av lovens kapittel 5.” 
  
LMS støtter forslag om endring av navn til helse- og sosialombud. 
LMS støtter også forslaget om unntak av kapittel 4a om miljørettet helsevern. 
Unntak av kapittel 5 om økonomisk stønad mener vi imidlertid at ikke skal holdes utenfor 
ordningen. Vi mener at helse- og sosialombudet kan påvirke til en raskere og bedre utvikling 
av tjenester innenfor NAV.  
 
§ 8-3 Rett til å henvende seg til helse- og sosialombudet 
 
”Helse- og sosialombudet kan ta saker som gjelder forhold i den statlige 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjenesten, opp til behandling enten 
på grunnlag av en muntlig eller skriftlig henvendelse eller av eget tiltak.” 
 
LMS sier seg enig i endringsforslaget 
 



”Enhver kan henvende seg til helse- og sosialombudet og be om at en sak tas opp til 
behandling. Den som henvender seg til helse- og sosialombudet, har rett til å være anonym.” 
 
LMS sier seg enig i endringsforslaget 
 
§ 8.6 Helse- og sosialombudets adgang til helsetjenestens lokaler 
 
”Helse- og sosialombudet skal ha fri adgang til alle lokaler hvor det ytes salige 
spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og sosialtjenester.” 
 
LMS sier seg enig i endringsforslaget 
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