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Høringssvar til forslag til utvidelse av pasientombudsordningen 
 
Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP) har mottatt høringsnotat om utvidelse av 
pasientombudsordningen, og vil i det følgende kommentere forslaget. 
 
LPP støtter en utvidelse av pasientombudsordningen til også å gjelde kommunale helse- og 
sosialtjenester.  Vi begrunner dette spesielt i behovet for en konsistent ombudsordning for 
mennesker med langvarige hjelpe- og omsorgsbehov, som ikke minst gjelder de alvorligst 
psykisk syke.  
 
Vi ser at denne gruppa i stor grad lider under den økende avstanden mellom tjenestenivåene, 
det økte fokuset på poliklinisk behandling, kortere liggetider og ambulant behandling i 
spesialisthelsetjenesten, samt den radikalt økte vekten på å søke å behandle mennesker med 
psykiske lidelser i deres egne hjem eller nærområder.  
 
LPP har lenge vært bekymret for den de facto ansvarsfraskrivningen som etableringen av 
helseforetakene har gitt støtet til, der tjenestenivåene framfor å samarbeide til pasienter og 
brukeres beste, alt for ofte i stedet ser på brukerne som kasteballer og utgiftsposter. Følgen er 
at mange som ikke selv er i stand til å fremme sine egne omsorgsbehov blir skadelidende. 
 
LPP er også bekymret for den etter vår mening alt for ivrige praksisen med å definere 
pasienter i spesialisthelsetjenesten som ferdigbehandlet, og den tilsvarende tidlige 
utskrivningspraksisen dette medfører - og det vi oppfatter som for svakt fokus på paseintenes 
behandlingsforløp i et helhetsperspektiv. Vi ser at resultatet ofte er ansvarsfraskrivelse heller 
enn helhetlig omsorgs- og behandlingstenkning. 
 
Et felles ombud for nivåene kan bidra til å minske skadevirkningene av dette. Ikke minst tror 
vi en ordning som utvides til å gjelde kommunenes tjenestetilbud vil kunne bli benyttet av 
mange pårørende til alvorlig psykisk syke, som er dem som svært ofte må målbære klagesaker 
på vegne av sine syke pårørende. I praksis er det ofte pårørende og annet nettverk som må gå 
inn, der tjenesteapparatet ikke stiller opp. 
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Slik vi har forstått erfaringene fra blant annet Oslo, vil en utvidelse til å gjelde kommunale 
helse- og sosialtjenester kunne fungere godt. De alvorligst psykisk syke er i langt større grad 
enn tidligere henvist til å motta sine tjenestetilbud i sine kommuner og bydeler. 
 
Departementet foreslår å avvente med å utvide pasientombudsordningen til å gjelde de 
økonomiske ytelsene etter sosialtjenesteloven. Samtidig gir departementet selv gode 
argumenter for at en slik utvidelse bør finne sted. Vi mener den omfattende NAV-reformen 
har klare fordeler, men vi er samtidig bekymret for om reformen klarer å fange opp behovene 
til dem som har de største omsorgsbehovene, og derfor også har den svakeste økonomien. 
 
Vi anbefaler derfor at det allerede ved oppstart av den nye ombudsordningen utredes en 
utvidelse til å gjelde de økonomiske ytelsene. 
 
Når det gjelder valg av navn for den nye ordningen, har vi stor sympati for departementets 
argumenter for å beholde et godt innarbeidet navn. Vi finner det likevel riktigst å endre navnet 
mer i tråd med virkeligheten, og siden pasientbegrepet er lite dekkende for brukere av 
tjenestene i kommuner og bydeler, støtter vi forslaget om å kalle ombudet Helse- og 
sosialombudet. 
 
Vi gjentar at vi støtter en utvidelse av pasientombudsordningen til også å gjelde kommunale 
helse- og sosialtjenester. Vi tror dette kan bidra til å minske skadevirkningene av mangelen på 
samhandling mellom tjenestenivåene, og derfor også virke oppdragende på disse. Samtidig 
understreker vi at det er behov for en gjennomgåelse av noen av de største reformene på feltet. 
For de alvorligst psykisk syke dreier dette seg først og fremst om helseforetaksreformen og 
effektene av Opptrappingsplanen for psykisk helse. 
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