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Jnr: 06 / 00522 - 23
Arkiv: &13

Saksbehandler: Solgunn Normann
Telefon: 74 39 33 16

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

017/07 Eldreråd 25.06.07

HØRING FORSLAG TIL UTVIDELSE AV PASIENTOMBUDSORDNINGER.

Vedlagte dokumenter:
1 Høringsforslag.

Andre dokumenter ikke vedlagt:
. Ingen.

RÅDMANNENS  FORSLAG TIL VEDTAK:

Vikna eldreråd slutter seg til en utvidelse av pasientombudsordningen
til også å omfatte kommunens helsetjenester etter Kommunehelse-
tjenesteloven slik som anbefalt i høringsforslaget oversendt fra
Helse -  og omsorgsdepartementet datert 23.04.07.

Eldrerådet  mener at en  utvidelse av  dagens  pasientombudsordning
vil føre til en forenkling for brukerne.

Behandlin i Eldreråd  - 25.06.2007:

Forsla til vedtak v Reidun Gutvik Korss' en:

Vikna eldreråd slutter seg til høringsforslag fra Helse- og sosialdepartementet
om en utvidelse av pasientombudsordningen til også å omfatte  den kommunale
helse- og sosialtjeneste.

Eldrerådet mener at en utvidelse av dagens pasientombudsordning vil bidra
til styrket rettssikkerhet og likhet i tjenestene og tilrår at ordningen blir
kalt  "Helse-  og sosialombud"

Telefaks
0

Voterina•
Forslag til vedtak fra Reidun Gutvik Korssjøen enstemmig vedtatt.



Vedtak i Eldreråd  -  25.06.2007:

Vikna eldreråd slutter seg til høringsforslag fra Helse- og sosialdepartementet
om en utvidelse av pasientombudsordningen til også å omfatte den kommunale
helse- og sosialtjeneste.

Eldrerådet mener at en utvidelse av dagens pasientombudsordning vil bidra
til styrket rettssikkerhet og likhet i tjenestene og tilrår at ordningen blir
kalt "Helse- og sosialombud".

Rørvik, 26.06.(07
V ØØ  8
Soll=  NNormann
sekretær

Meldin om vedtak sendt:
Helse- og omsorgsdepartementet, postboks 8011 Dep. 0030 Oslo
Ordfører, her
Rådmann, her
Helse- og sosialsjef, her
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SAKSGRUNNLAG
Høringsforslag - utvidelse av pasientombudsordningen.

SAKSOPPLYSNINGER
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut på høring om utvidelse av pasient-
ombudsordningen.

Høringsfrist :  23.07.07.

Kort om forsla et.

Høringsnotatet inneholder forslag om utvidelse av pasientombudsordningen også til å
omfatte kommunenens helsetjenester på visse vilkår.

Pasientombudsordningen ble lovfestet i 1999 og omfatter i dag offentlige sykehus og
spesialisthelsetjenester.

Ka P. 2.
Gjennomgang av sentrale utviklingstrekk innen helse- og sosialtjenesten.
Nedbygging av de tradisjonelle institusjonene har medført at stadig flere tjenester ytes i
hjemmet eller i omsorgsbolig.

Ka P. 3.
Gjennomgang av pasientombudets egne erfaringer.

Kap. 4.
Redegjøring for departementets vurderinger og forslag til lovendring.

Kap. 5.
Omhandler de økonomiske og administrative konsekvenser av en utvidelse av pasient-
ombudsordningen.

Høringsforslaget bygger på bakgrunn i at mange av henvendelsene til pasientombudene
dreier seg om saker knyttet til kommunehelsetjenesten og sosialtjenesten.
Dagens avgrensning virker urimelig og uforståelig for pasientene. Et utvidelse av dagens
pasientombud vil bety en forenkling i forhold til en utvikling med ulike typer ombuds-
ordninger for ulike brukergrupper.

Likeledes viser utviklingstrekk innen helse- og sosialtjenesten at kommunene har et
stadig større ansvar for å yte helse- og sosialtjeneste fra slutten av 1980-tallet og til i
dag.
En utvidelse av pasientombudsordningen til å gjelde kommunale helse- og
sosialtjenester vil bidra til styrket rettssikkerhet og likhet i tjenesten. I tillegg vil en
utvidelse styrke rettighetene til mennesker som ikke er i stand til å fremme sine egne
omsorgsbehov når en opplever at det kommunale tjenestetilbudet ikke er
tilfredsstillende.

KONKLUSJON / TILRÅDING
Jfr. forslag til vedtak.

Solgunn Normann
sekretær


