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Forfall Møtt for
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Fra administrasjonen møtte saksbehandler Oddrun  Strand Rangnes.

Innkalling og saksliste ble godkjent.
Protokoll fra møte 31.januar 2007 ble godkjent.
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Sak: ER-8107
UTVIDELSE  AV PASIENTOMBUDSORDNING

Innstilling:

Saken legges frem uten forslag til endring.

Det ble protokollert:
Kåre Årthun fremmet følgende forslag til uttalelse til høringsnotat om
utvidelse av pasientombudsordningen;

Fylkeseldrerådet i Rogaland ser fordeler med å utvide
pasientombudsordningen også til å gjelde visse områder innen
kommunehelsetjenesteloven. Pasientombudet er i dag en godt
innarbeidet og kjent betegnelse i befolkningen. Dette begrepet bør en
fortsatt forsøke å holde på, også ved en utvidelse av ordningen. For ikke
å svekke folks forståelse av at ombudet ved en utvidelse ikke fortsatt
skal representere pasienter med behov som angår
spesialisthelsetjenesten tillater en seg å foreslå at en utvidet ordning
skal hete: Helse og pasientombud.
Etter hvert vil dette navn bli akseptert som et begrep som angår både
brukere av kommunale helse og sosialtjenester samt pasienter i
forbindelse med spesialisthelsetjenesten.

Votering:
Arthuns forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Uttalelse til høringsnotat om utvidelse av pasientombudsordningen;

Fylkeseldrerådet i Rogaland ser fordeler med å utvide
pasientombudsordningen også til å gjelde visse områder innen
kommunehelsetjenesteloven. Pasientombudet er i dag en godt
innarbeidet og kjent betegnelse i befolkningen. Dette begrepet bør en
fortsatt forsøke å holde på, også ved en utvidelse av ordningen. For ikke
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å svekke folks forståelse av at ombudet ved en utvidelse ikke fortsatt
skal representere pasienter med behov som angår
spesialisthelsetjenesten tillater en seg å foreslå at en utvidet ordning
skal hete:  Helse og pasientombud.
Etter hvert vil dette navn bli akseptert som et begrep som angår både
brukere av kommunale helse og sosialtjenester samt pasienter i
forbindelse med spesialisthelsetjenesten.

Eventuelt

- Møtet 29/5-07 utgår.  Aktuelle saker som eldrerådet vurderer å
uttale seg om før endelig behandling i Fylkesutvalget den 7. juni er
sendt medlemmene.  Dersom enkelte har kommentarer til sakene
gis det melding til saksbehandler,  som innkaller til ekstraordinært
møte i eldrerådet.

- Eldrerådets tur til Island -  oppsummering. Oppsummeringen gis til
fylkesordfører og fylkesrådmann.  I tillegg sendes 10 eksemplarer
til leder av Felag Eldri Borgare,  Reykjavik Island.

-  Neste ordinære møte i eldrerådet den 21.august 2007 blir i Suldal.
Vi kommer tilbake med praktiske opplysninger om dette senere.

Orienteringsskriv
- Syketransport i Rogaland.  Henvendelsen for eldreråd i kommunene
oversendes Helse Vest med følgeskriv.

Stavanger, 29.05.2007
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