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Samlet saksframstilling - Tilleggsnotat til høring om etablering av nasjonalt Eldre-, pasientog brukerombud

Saksbehandler:
Saksnr.:
122/18

Lene Johanne Jahren

Utvalg
Formannskapet

Arkiv: X51 &13
Møtedato
19.12.2018

Vedlegg:
Høringsbrev datert 07.12.18
Tilleggsnotat til Høring – etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud mv.
Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.12.2018 sak 122/18
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Oppegård kommune støtter styrking av Pasient- og brukerombudordningen
2. Oppegård kommune støtter utvidelse av ombudsordningen til å gjelde fylkeskommunale
tannhelsetjenester
3. Oppegård kommune støtter etablering av pilot for en landsdekkende enhet med
spesialkompetanse på samiske pasienter og brukerombudstjenester
4. Oppegård kommune overlater til departementet å velge en organisering som bidrar til at
pasienter og brukere får en bedre og mer lik tilgang til tjenesten

Rådmannens innstilling:
1. Oppegård kommune støtter styrking av Pasient- og brukerombudordningen
2. Oppegård kommune støtter utvidelse av ombudsordningen til å gjelde fylkeskommunale
tannhelsetjenester
3. Oppegård kommune støtter etablering av pilot for en landsdekkende enhet med
spesialkompetanse på samiske pasienter og brukerombudstjenester
4. Oppegård kommune overlater til departementet å velge en organisering som bidrar til at
pasienter og brukere får en bedre og mer lik tilgang til tjenesten
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Saksutredning:
Formannskapet vedtok 14.11.18 høringssvar til høring om etablering av nasjonalt Eldre, pasient og
brukerombud. Administrasjonen sendte inn høringssvaret i etterkant av formannskapets vedtak.
Som en følge av budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti er det enighet om
å opprette et eget eldreombud heller enn et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud, og derfor
har departementet kommet med et tilleggsnotat til høringen datert 7.desember 2018 og utvidet
høringsfrist til 15. januar 2019.
Departementet varsler i tilleggsnotatet at høringsinstansene kan se bort fra de delene av det
opprinnelige høringsnotatet som gjelder etableringen av et nasjonalt Eldre-, pasient- og
brukerombud. Endringen innebærer også at det ikke foreslås nytt navn på dagens pasient- og
brukerombud.
Regjeringen kommer tilbake til spørsmålet om etablering av et nasjonalt eldreombud etter modell av
barneombudet i egen høring etter utredning.
Departementet opprettholder forsalget om å utvide pasient- og brukerombudets ansvarsområde til
å omfatte den fylkeskommunale (offentlige) tannhelsetjenesten, og dermed også forslag til
lovendring i Lov om tannhelsetjenestens § 1-6, og Pasient- og brukerrettighetslovens § 8. De
presiserer at de fortsatt ber høringsinstansene komme med høringssvar knyttet til dette.
Departementet skisserer i tilleggsbrevet tre alternative måter å organisere pasient- og
brukerombudet på for å få en tydeligere styring og koordinering av pasient- og brukerombudene.
Målet for nye organisering er å bidra til at pasienter og brukere får enda bedre og likere tilgang til
råd, veiledning og annen bistand fra pasient- og brukerombudet, uavhengig av hvilket fylke de bor i.
Departementet ber om høringsinstansenes begrunnede syn på hvilket alternativ de mener vil være
mest hensiktsmessig. For alle alternativene kan Helsedirektoratet som etatstyrer gis i oppgave å
utrede videre hvordan ordningen bør organiseres innenfor rammene som trekkes opp av
lovforslaget.
Konsekvenser
o Økonomiske og administrative konsekvenser
ingen
o Konsekvenser for folkehelse
ingen
o Konsekvenser for miljø
ingen
o Konsekvenser for barn og unge
ingen

Anbefaling
Formannskapet har allerede vedtatt punkt 1,2 og 3 i rådmannens innstilling i tidligere sak nr. 98/18.
For Oppegård kommune vil ikke valg av pasient- og brukerombudets organisering ha noen praktisk
eller økonomisk betydning. Det anbefales derfor at det overlates til departementet å velge en
organisering som de mener vil bidra til målet om at pasienter og brukere får en bedre og mer lik
tilgang til tjenesten.
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Lars Henrik Bøhler
rådmann
Else Karin Myhrene
kommunalsjef

Godkjent og ekspedert elektronisk.

