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Forord
Covid-19 preget store deler av 2020, også oppgavene og arbeidsmetode til pasient- og
brukerombudene. Store deler av arbeidet ble flyttet til hjemmekontor, mulighetene for fysiske møter
med pasienter, brukere og pårørende ble redusert, og antall digitale møter økte. Pasienter, brukere
og pårørende opplevde at smitteverntiltak og sikkerhetstiltak fikk konsekvenser for planlagte
undersøkelser og operasjoner. Tilbud om avlastning, rehabilitering og støtte forsvant nærmest over
natten, og mulighetene for å besøke sine nære og kjære på sykehjem, sykehus og andre institusjoner
ble sterkt redusert.
Parallelt med pandemien har livet gått sin gang. Fødsler, ulykker, sykdommer, plager og økende alder
stoppet ikke opp selv om landet ble rammet av en pandemi. De aller fleste sakene hos landets
pasient- og brukerombud i 2020 har likevel omhandlet saker tilsvarende det vi har arbeidet med
tidligere år. Nytt av året er at fylkeskommunale tannhelsetjenester er tatt inn i mandatet, samt
ansettelse av nasjonalt koordinerende ombud.
Det er gjerne på de mest sårbare tidspunkt i livet man har mest kontakt med helsetjenesten. Erfares
det feil, forsinkelser og svikt der man søker hjelp vil det gi økt bekymring og belastning i en allerede
vanskelig situasjon. Pasient- og brukerombudene blir i all hovedsak kontaktet når noe har skjedd som
ikke burde skjedd, eller når noe ikke har skjedd som skulle ha skjedd. Vi blir sjelden kontaktet av det
store flertallet som får god helsehjelp, og vi blir heller ikke kontaktet av alle som opplever svikt.
Årsmeldingen gir en oversikt hvem vi er, hva vi gjør, og hva vi har arbeidet med og erfart i året som
gikk.

Pasient- og brukerombudene mener:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ulikhetene i saksbehandling og tolkning av regler hos Statsforvalterne er for stor.
Informasjon om rett til tannlegebehandling på offentlig regning må gjøres mer kjent.
Helseforetakene må fullføre opprydningen i off-label-sakene.
Tilgjengelighet og kontinuitet må bedres i fastlegeordningen.
Vurdering av samtykkekompetanse – er dagens praksis til pasientenes beste?
Kontaktlegeordningen fungerer ikke etter hensikten.
Pårørende må i større grad høres og involveres i diagnostisering og behandling.
Dialog med respekt og omsorg mellom pasient, pårørende og helsetjeneste,
informasjon og individuell vurdering er essensielt. Også under en pandemi.
Når nye regelverk etableres må en forsikre seg om at tjenestene kan gjennomføre
dem i tråd med formålet.
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Pasient- og brukerombudsordningen
Norge har i dag 15 pasient- og brukerombud og totalt 83 medarbeidere som skal ivareta pasientenes
og brukernes behov, interesser og rettssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, og som arbeider for å
bedre kvaliteten på disse tjenestene. Det er i dag pasient- og brukerombudskontor i Hammerfest,
Tromsø, Bodø, Trondheim, Kristiansund, Førde, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Skien, Tønsberg,
Drammen, Hamar, Moss og Oslo.
Pasient- og brukerombudene gir råd og veiledning om ulike pasient- og brukerrettigheter, og hjelper
med å formulere og videreformidle spørsmål og klager. Vi løfter saker på eget initiativ og stiller
spørsmål ved systemer i tillegg til å arbeide med enkeltsaker. Ombudene kan bidra som konfliktløser
og hjelpe til i dialog med helsetjenesten. Vi har taushetsplikt og ordningen er gratis. De som
henvender seg til ombudet har rett til å være anonyme.
Ombudets arbeidsområde er offentlige spesialisthelsetjenester, kommunale helse- og
omsorgstjenester og fylkeskommunale tannhelsetjenester. Arbeidsområdet har blitt utvidet fra å
omhandle spesialisthelsetjeneste til å omfatte også kommunal helse- og omsorgstjeneste fra 2009.
Fra 2020 har ordningen i tillegg omfattet fylkeskommunale tannhelsetjenester.
Ordningen med pasient- og brukerombud er statlig, administrert av Helsedirektoratet og lovfestet i
pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8. Statens alminnelige instruksjonsmyndighet er begrenset
ved at pasient- og brukerrettighetsloven § 8-2 slår fast at ombudet skal utføre sin virksomhet
selvstendig og faglig uavhengig.

Nasjonalt koordinerende ombud
Det ble i 2019 lovfestet at fra og med 1.1.2020 skal ett av pasient- og brukerombudene ha en
koordinerende rolle for alle ombudene. Bakgrunnen for dette var et ønske om å etablere en
tydeligere felles retning, prioritering og koordinering av arbeidet slik at pasienters og brukeres tilgang
til råd, veiledning og annen bistand fra pasient- og brukerombudet blir uavhengig av hvilket fylke de
bor i. Det koordinerende ombudet skal bidra til å utvikle felles arbeidsmetodikk, bistå de øvrige
ombudene med systematisk kompetanseutvikling og veiledning, gi råd i enkeltsaker, bidra til felles
løsning og forståelse av prinsipielle saker, samt følge med på hvordan ulike grupper av pasienter og
brukere prioriteres ved tildeling av tjenester. Det koordinerende ombudet er i tillegg lokalt ombud.
Koordinerende funksjon er lagt til kontoret i Bergen, og stillingen ble besatt 01.09.2020.
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Henvendelser til pasient- og brukerombudene i 2020
Pasient- og brukerombudene
mottok 14 417 nye henvendelser i
2020. Dette er en nedgang i
forhold til 2019 (15 116 nye
henvendelser i 2019), noe vi antar
skyldes situasjonen rundt Covid19. Utviklingen siste år er at
andelen saker som gjelder
kommunale helse- og
omsorgstjenester øker (41% i
2019).

Pasienter, brukere og pårørende tar kontakt med pasient- og brukerombudet i hovedsak fordi de er
misfornøyde eller har spørsmål om rettigheter rundt helse- og omsorgstjenester eller
tannhelsetjenester. 56% av henvendelsene gjelder misnøye med tjenesteytelse. Eksempelvis gjelder
dette lite omsorgsfull behandling, spørsmål om feilbehandling, pasientskade, henvisninger som er
mangelfulle eller forsinket, mangelfull informasjon, kommunikasjon og språkproblemer.
28% gjelder klage eller mistanke
om brudd på rettigheter. Dette
omhandler for eksempel avslag på
søknader om tjenester, fristbrudd,
manglende innsyn i journal eller
feil i journal, eller mangel på
medvirkning og informasjon.
16% av henvendelsene gjaldt
misnøye med systemer og
saksbehandling. Dette omhandler
eksempelvis dårlig organisering og
rutiner, rot og sommel, problemer
med samhandling mellom etater,
for lang og/eller mangelfull
saksbehandling.
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Innen spesialisthelsetjenesten har vi fått flest problemstillinger om psykisk helsevern tett fulgt av
kirurgi. For første gang ser vi høyere tall innenfor psykisk helsevern enn innen kirurgi.
Problemstillingene innen psykisk helsevern omhandler ofte mangel på informasjon og reell
medvirkning i behandlingen, i tillegg til klage på tvang, medisinering og feil i journal.
Innen psykisk helsevern gjelder 87%
(1490) voksne og 13% (214)
barn/unge.
I kategorien kirurgi gjelder 45%
(765) av henvendelsene ortopedisk
kirurgi.
For henvendelser innen kategorien
kirurgi stilles det spørsmål om mulig
svikt og eventuell feilbehandling. I
disse sakene har gjerne pasienten
ikke fått forventet positiv effekt av
operasjon eller at operasjonen har
medført en opplevd forverring eller skade. Videre følger kategoriene indremedisin, nevrologi,
fødselshjelp og kvinnesykdommer, generelle tjenester, onkologi, og rusmiddelavhengighet og annen
avhengighet.

Figuren under viser utdrag av tjenestene det var flest henvendelser om innen kommunale helse- og
omsorgstjenester. Fastlegetjenesten skiller seg ut med markant flest henvendelser.

Fastlege
Antall henvendelser på fastlege har økt fra rundt 2000 i årene 2017-2019 til 2500 i 2020. For
henvendelser innen kommunale helse- og omsorgstjenester har vi fått flest henvendelser angående
fastlege. Tallet bør sees i sammenheng med at det er stor aktivitet i fastlegeordningen med mange
pasienter og mange konsultasjoner. Det er årlig nesten 15 millioner konsultasjoner hos landets
fastleger (kilde. SSB - 2019). Hovedinnholdet i henvendelsene er gjerne manglende og forsinkede
henvisninger, manglende tilgjengelighet og kontinuitet, diagnostisering, medisinering, oppførsel og
uenighet om behandlingstiltak.
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Sykehjem, tidsbegrenset opphold i institusjon, omsorgsbolig og helsetjenester i hjemmet
Det er oftest pårørende som tar kontakt når det gjelder disse tjenestene. Årsaken til kontakt
omhandler i hovedsak lang saksbehandlingstid på søknader, avslag på tjenester, manglende
informasjon og medvirkning i utforming av tjenestetilbudet og klage på kvalitet i tjenestetilbudet.
Legevakt
Henvendelser angående legevakt omhandler i hovedsak at pasientene har opplevd å ikke blitt "tatt
på alvor" og fått tilstrekkelig behandling. For liten tid til pasienten kan innebære en risiko for at rett
diagnose og behandling ikke blir gitt til riktig tid.

Regelendring og varierende praksis utfordrer tilliten til
tilsynsmyndighetene
Ombudene mener at det ikke alltid er tilstrekkelig å formidle erfaringene til tjenestestedet selv, men
at det er ønskelig at noen eksterne vurderer om det foreligger brudd på helselovgivningen. Dette
fordi mange opplever at virksomhetenes egne vurderinger av det påklagede ikke representer en
tilstrekkelig objektiv vurdering av det aktuelle. Av den grunn er muligheten for å få statsforvalterens
uhildede vurdering av om det foreligger pliktbrudd av stor betydning for pasienter, brukere og
pårørende. Statsforvalterens tilsyn oppleves som en viktig rettssikkerhetsgaranti. Gjennom
tilsynssakene kan statsforvalteren påpeke pliktbrudd og gi veiledning til helsepersonell og
virksomheter og de kan iverksette oppfølging for å sjekke at eventuelle avvik lukkes/forhold rettes.
I våre henvendelser fra pasienter, brukere og pårørende, beskrives ofte misnøye med kvaliteten på
helse- og omsorgstjenestene. Misnøyen kan eksempelvis være forsinket diagnostisering,
feilmedisinering, feil behandlingstiltak, svikt i rutiner, manglende medvirkning. De ber om råd om
hvor disse erfaringene kan adresseres og mange vil klage. Vi gir da informasjon om de ulike
alternativene, som ofte vil være ett eller flere av disse alternativene:
• ta opp saken direkte med tjenestestedet, gi tilbakemelding, eller få et dialogmøte med tjenesten
• klage til statsforvalteren, jf pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4
• søke erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning
For mange vil hensikten med å følge opp saken være at tjenestestedet selv får informasjon om
pasienterfaringen og tar lærdom av den, slik at "ikke andre skal oppleve det samme som meg".
Etter koronapandemien inntreden ga Statens helsetilsyn den 3. april 2020 midlertidige retningslinjer
for statsforvalterens håndtering av tilsynssaker i helse- og omsorgstjenesten, med føringer for
prioritering av saker, se https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/om-tilsynssaker/midlertidigeretningslinjer-for-fylkesmannens-handtering-av-tilsynssaker-i-helse--og-omsorgstjenesten-underkoronapandemien/
Her henvises det til ressurssituasjonen hos statsforvalteren under pandemien, behov for prioritering
av hvilke tilsynssaker statsforvalterne nå skal gå inn i, og at man skal unngå opprettelse av
tilsynssaker som kan føre til at helse- og omsorgstjenesten blir belastet unødig av
tilsynsmyndigheten.
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Retningslinjene har medført at noen har opplevd at allerede påbegynte tilsynssaker har blitt avsluttet
uten avgjørelse, selv om det allerede var påbegynt et omfattende arbeid i disse. Ikke minst har
retningslinjene ført til at det er åpnet tilsyn i langt færre saker. For klagere har dette vært svært
skuffende og opprørende. Det henvises til at statsforvalteren f.eks. grunngir det med at "det er lite
sannsynlig at det har skjedd alvorlige lovbrudd som medfører alvorlige konsekvenser for fremtidig
pasientsikkerhet."
Ombudene erfarer at det er ulik praksis ved de ulike statsforvalterembetene. Det kan ikke fortsette,
og her må det endring til.
Ressurssituasjonen hos tilsynsmyndigheten er kjent for ombudene og har gitt grunnlag for bekymring
også før pandemien inntraff. Lang saksbehandlingstid og varierende bruk av "henvisning til lokal
avklaring" er stikkord her.
Selv om retningslinjene innført i forbindelse med pandemien er midlertidige, er vi bekymret for en
utvikling i retning av mer permanente regler for dette. Hvor langt kan tilsynsmyndigheten begrense
pasienter, brukere og pårørendes lovfestede mulighet til å få en tilsynsmessig vurdering i saker uten
av rettighetene i paragraf 7-4 uthules?

Offentlig tannhelsetjeneste
I tannhelsetjenesten har man som ellers i helsevesenet rett til informasjon og til å være med å ta
beslutninger og medvirke. Man har rett til innsyn i egen journal samt få en kopi av denne hvis man
ønsker det.
Pasient- og brukerombudene kan bistå med råd og veiledning om rettigheter og for eksempel
spørsmål om hvordan man skal gå frem med en klagesak som omhandler tannhelsetjenester gitt av
det offentlige. De aller fleste får imidlertid tannhelsetjenester av privat tannlege. Følgende grupper
mottar offentlig tannhelsetjeneste:
•
•
•
•
•

Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.
Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon.
Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon (må ha vært i institusjon i minst tre
måneder) og pasienter med hjemmesykepleie (ved hjemmesykepleie må man også motta
denne minst en gang i uken).
Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret har rett til billigere tannbehandling,
betaler kun 25 % selv (må selv ta kontakt for time)
Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere. Den offentlige
tannhelsetjenesten kan også gi tjenester til voksne pasienter mot betaling etter
fylkeskommunale satser.

Fylkeskommunene og kommunene har informasjonsplikt på virksomhetsnivå som gjelder for
helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Vi stiller
spørsmål ved om informasjonsplikten etterleves.
Pasient – og brukerombudene har under det første året med fylkeskommunal tannhelse registrert
totalt 79 henvendelser vedrørende dette. Vi mottar henvendelser om feil, tilgjengelighet og ventetid,
mangelfull behandling, mangelfull oppfølging og avbrutt behandling.
8

Dette er lite i forhold antall saker pasient- og brukerombudene mottar ellers. Dette kan skyldes at det
er relativt nytt at pasient- og brukerombudene har mandat til å bistå i saker som gjelder den
fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Det kan imidlertid selvsagt også skyldes at det er få
klagegrunner innen feltet, eller at man løser eventuelle saker på andre måter, for eksempel gjennom
dialog.
Informasjon om hvem som har rett til gratis tannbehandling i det offentlige må gjøres mer kjent.
Behandling som har startet ved innleggelse i institusjon må fullføres og dekkes av det offentlige selv
om pasienten blir utskrevet.

Off-label legemiddelbehandling
Fra 1.1.2018 ble det gjort endringer i blåreseptordningen. Utgifter til legemiddelbehandling som
tidligere ble betalt av HELFO etter søknad, skulle nå dekkes av helseforetakene. Denne informasjonen
fikk imidlertid ikke behandlingsstedene med seg, og pasientene ble skadelidende. HELFO ga heller
ikke ved avslag tilbakemelding til helseforetakene eller pasientene om at finansieringsansvaret når
var flyttet. Flere behandlingssteder fortsatte likevel å sende søknad til HELFO som tidligere. HELFO
avslo søknaden og sendte avslaget til pasienten uten informasjon om at finansieringsansvaret var
flyttet til behandlingsstedet. Pasientene stod igjen med valget om å betale selv eller ikke få
behandlingen. Pasient- og brukerombudene ble først kjent med saken etter at Dagens Medisin satte
den på dagsorden.
Flere av pasient- og brukerombudene henvendte seg til sine regionale helseforetak og etterspurte en
oppfølging av de pasientene som urettmessig hadde betalt for medisin og de pasientene som unnlot
å følge opp anbefalt behandling på grunn av egen økonomi. Saken ble fulgt opp av Helse Sør-Øst RHF
overfor de andre regionene og landets helseforetak med informasjon om problemstillingen, og hva
som burde gjøres i juli 2020.
Endringene trådte i kraft uten at ansvaret var tilstrekkelig avklart og uten at informasjonen var
mottatt hos den enkelte aktør. Vi må forutsette at det er helsetjenesten, ikke pasientene, som har
ansvar for å tolke regelverket og sørge for at pasienter får ivaretatt sine rettigheter.
Etter at Helse Sør-Øst RHF ba helseforetakene om å finne frem til alle pasienter som kan ha rett på
tilbakebetaling av penger, er vi kjent med at en etterforskningsgruppe jobber med å finne pasientene
ved Oslo universitetssykehus (OUS) med rett til tilbakebetaling. Vi forutsetter at dette skjer også ved
alle andre helseforetak i landet.
Nå venter vi en oppfølging av de pasientene som har unnlatt å følge opp anbefalt behandling som
følge av økonomiske utfordringer. Både med tanke på etablering av behandling og med informasjon
om tilsynsmyndighetene, Norsk pasientskadeerstatning og pasient- og brukerombudsordningen. Alle
stener må snus og saken må være en alvorlig vekker for etablering av rutiner i forkant av endringer
som dette. Det er avgjørende for tilliten til helsetjenesten.
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Eksempel: Pasient som fikk plager med en vedvarende kvalme etter kirurgi fikk foreskrevet
medikamentet Zofran som hun har stor nytte av. Kvalme er ikke godkjent bruksområde for dette
medikamentet og søknadene til Helfo fra to sykehusleger ved to ulike helseforetak ble begge
avvist av HELFO. Ombudet rettet en henvendelse til helseforetaket og "etter en gjennomgang og
vurdering av saken, imøteser foretaket kravet om dekning av utgifter knyttet til legemiddelet
Zofran foreskrevet av lege ved Gastrokirurgisk avdeling." For pasienten som mottar AAP hadde
dette stor betydning i hverdagen da hennes månedlige utgifter til Zofran var på kr. 3 132. Nå må
hun ikke lenger vurdere om hun har råd til den behandlingen som virker, men kan bruke de
foreskrevne dosene som gir henne best effekt og bedre livskvalitet.

Fastlegeordningen
Fastlegen er et viktig kontakt- og knutepunkt for pasienten i helsevesenet og den som kan bidra til at
pasienten kommer videre til andre behandlingstilbud. Helsedirektoratets fastlegestatistikk viser at
antall fastlegelister som mangler lege er økende, antall lister med ledige plasser er fallende, og andel
praksiser betjent av vikar er økende.
Andelen eldre i befolkningen øker og de gamle blir enda eldre. Eldregruppen inneholder flere
kronikere og multimorbide enn den yngre delen av befolkningen, noe som øker behovet for
helsetjenester, inklusive fastlegetjenester. Manglende kontinuitet og vanskelig tilgjengelig time hos
fastlege vil spesielt i den eldre befolkningsgruppen kunne øke risiko for uoppdaget sykdomsutvikling
og for tidlig død.
Pasient- og brukerombudene har i flere år påpekt utfordringene i fastlegeordningen og problemene
dette skaper for pasientene. Evalueringen av fastlegeordningen som kom i 2019 pekte på en rekke
forhold og det ble varslet tiltak for å bedre situasjonen. Dessverre ser det ut til at tiltakene ikke har
løst problemene med rekruttering til fastlegestillingene og kontinuitet i ordningen rundt i landet.
Rekruttering til allmennpraksis i kommunene er ikke lenger kun en utfordring for landkommuner,
men også byene i Norge sliter med å få kvalifiserte søkere. Arbeidet med å få fastlegeordningen så
god som den er ment å være, er langt fra fullført og må ha høy prioritet hos helsemyndighetene.

Samtykkekompetanse
"All helsehjelp skal være basert på samtykke fra pasienten, og pasienten har en grunnleggende rett
til å si ja eller nei til hjelpen. Samtykkekompetanse handler om pasientens evne til å forstå hva han
faktisk sier ja eller nei til. Det er den som er ansvarlig for helsehjelpen, som har ansvar for å vurdere
om pasienten har samtykkekompetanse."
Terskelen for å bruke tvang skal være høy og det skal fattes vedtak med hjemmel i lov for bruk av
tvang. Pasient- og brukerombudene blir kontaktet av både pasienter og pårørende som opplever at
terskelen for bruk av tvang – både kan oppleves for høy og for lav.

Retten til å gå til grunne
Ombudene får henvendelser der pårørende fortviler fordi pasienter ikke ønsker å motta hjelp og
behandling. Selv om pasienten har en forholdsvis alvorlig psykisk lidelse og blir vurdert til å ha
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samtykkekompetanse, skal helsetjenesten akseptere pasientens mening om ikke å la seg behandle. I
noen tilfeller har dette medført at pasienter med alvorlig somatisk sykdom ikke har blitt behandlet,
noe som i verste fall har medført fremskyndet død. I en del av disse tilfellene er det nok grunnlag for
å spørre om det ble gjort en tilstrekkelig
Eksempel: En mann med psykisk sykdom går noe
grundig nok vurdering av pasientens
uregelmessig til poliklinisk oppfølging ved lokal DPS.
samtykkekompetanse, og om det er blitt gjort
Pårørende mener mannens somatiske helse
tilstrekkelig tiltak for å etablere et tillitsforhold
fallerer, og forsøker å få mannen til å oppsøke sin
mellom pasient og helsepersonell.
fastlege uten å lykkes. DPS kontaktes som også
Psykisk helse
forsøker å oppmuntre til undersøkelse uten hell.
Kravet for bruk av tvang innen psykisk
Han er vurdert til å være samtykkekompetent. En
helsevern ble ytterliggere innstrammet fra 1.
fallulykke med behov for øyeblikkelig hjelp
september 2017. Manglende
avdekker langt fremskreden cancer som ikke lenger
samtykkekompetanse ble et av hovedkriteriene
kan helbredes.
for at tvang kan utøves overfor pasienter. Hvis
pasienten ikke er vurdert til å være samtykkekompetent og motsetter seg behandling, kan
behandling bare gis med bakgrunn i tvang.
Eksempelvis kan en pasient bli vurdert av legevakten som psykotisk med manglende
samtykkekompetanse – sendt til psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten for tvungen observasjon
og vurdering av om pasienten skal bli tvunget til behandling. I vårt langstrakte land kan dette
medføre lang reisevei til innleggelse på institusjon. Ikke sjelden hører vi at pasienten blir utskrevet
dagen etterpå etter å ha fått akutt medisinsk behandling og blitt vurdert til å være
samtykkekompetent og ikke grunnlag for bruk av tvang. Pårørende fortviler over at pasienter med
behandlingsbehov blir utskrevet for raskt.
Flere alvorlige hendelser omtalt i media viser at dette er en utbredt problematikk. Spørsmålet blir
hvordan kan man komme i posisjon til å hjelpe alvorlig syke pasienter med samtykkekompetanse og
som motsetter seg hjelp? Problematikken er vanskelig og har ingen enkle løsninger.

Pårørende og deres involvering
Pårørende har ofte svært nyttig informasjon som kan være et gode for pasienten og som kan
forebygge uønskede hendelser. Helsepersonell oppfordres til i større grad å spørre pasientene om
hvilken informasjon som kan deles med de pårørende.
Vi gjentar oppfordringen om å benytte Helsedirektoratets nasjonale veileder om pårørende i helseog omsorgstjenesten Veilederen bør bli bedre kjent blant helsepersonell og bør følges.
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder

11

Kontaktlege
Pasienter med alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har behov for behandling eller oppfølging
av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet, har rett til å få oppnevnt kontaktlege. Pasienter som
oppfyller kravene skal ha informasjon om at de har rett på en kontaktlege, og så snart som mulig få
vite hvem som er deres kontaktlege. Kontaktlegen skal blant annet være pasientens medisinskfaglige
kontakt gjennom hele pasientforløpet, være involvert i oppfølgingen og behandlingen og bidra til at
pasientforløpet går som planlagt. I tillegg være tilgjengelig for pasient og helsepersonell angående
medisinske spørsmål og holde pasient (pårørende) informert.
Landets pasient- og brukerombud erfarer at kontaktlegeordningen i for liten grad er etablert og
fungerer tilstrekkelig på alle avdelinger i spesialisthelsetjenesten. Mange pasienter og pårørende
med problematiske behandlingsforløp, svarer at de ikke har fått informasjon eller fått tildelt
kontaktlege, selv om pasienten oppfyller kravene for å få kontaktlege. Eksempelvis kan pasienter
som er i et lengre behandlingsforløp med flere avdelinger involvert, kan oppleve manglende
kontinuitet, mangel på helhet og plan i forløpet, svikt i informasjonsutveksling mellom helsepersonell
eller i journalføringen. Samarbeid og koordinering internt kan være mangelfull. Kontaktlegen er
tiltenkt en sentral rolle slik at dette ikke blir et problem for pasientene.
Pasient- og brukerombudene har tatt opp problemer med kontaktlegeordningen siden den kom. Det
er en erkjennelse i helsetjenesten at dette ikke fungerer godt nok. Da retten til kontaktlege ble
midlertidig fjernet under pandemien viser det også hvor lavt ordningen blir prioritert hos
helsemyndighetene.

Covid-19
Usikkerheten etter nedstengningen var stor. Med rød beredskap og mulig stor pågang av Covid-19
pasienter var vi bekymret for om helse- og omsorgstjenestene kunne oppfylle pasient- og
brukerrettighetene. Ved årsslutt ser vi at pasient- og brukerombudene mottok 964 saker som var
direkte knyttet til spørsmål om Covid-19. 1/3 av disse henvendelsene kom fra sentrale Østlandet.
Nedstengingen medførte utsatte konsultasjoner og operasjoner. I ettertid er det imidlertid ikke disse
problemstillingene som utmerker seg i henvendelsene til pasient- og brukerombudene. I den tidlige
fasen av pandemien er det ved flere ombudskontor registrert saker hvor pasienter hadde problemer
med å komme i rett posisjon til å få den behandlingen de hadde behov for. Pasientene fikk ikke
komme til sykehuset uten at de var testet, teststasjoner var ikke på plass i tilstrekkelig grad,
pasienter måtte vente ute i kalde biler eller bli stående utenfor akuttmottaket inntil noen kunne ta
imot dem selv om de var alvorlig syke. Flere ble avvist hos legevakt og de med luftveissymptomer
kunne ikke oppsøke fastlege. Dette omhandlet ikke bare pasienter med Covid -19, pasienter med
hjerneslag og hjerteinfarkt har fortalt lignende historier. Dette viser at det er rom for forbedringer
når det gjelder å sikre at helsetjenestene er i stand til å yte forsvarlige helsetjenester også i
krisetider. Det forventes at det tas lærdom av det som skjedde i 2020.
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Pasientrettigheter
Midlertidig forskrift av 27. mars 2020 om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser
under utbrudd av Covid-19 innførte begrensninger i pasientrettighetene. Formålet var å bidra til en
likeverdig tilgang til helse- og omsorgstjenester og en effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser
under utbruddet av Covid-19. Dette gjaldt følgende:
•
•
•
•
•
•

Bestemmelsene om frist og fristbrudd
Vurderingstiden for henvisninger ble utvidet til 30 virkedager.
Retten til fritt behandlingsvalg for pasienter innen somatikken.
Retten til fornyet vurdering
Rett til individuell plan
Rett til kontaktlege

Pasientrettighetene ble gjeninnført etter 2 måneder bortsett fra rettighetene når det gjelder
fristbrudd. Disse ble gjeninnført 01.10.20. Vi fikk få klager på innskrenkinger i pasientrettighetene.
Her oppfatter vi at befolkningen var svært lojal overfor retningslinjene, kanskje på bekostning av
egen helsesituasjon. Endringene har vært vanskelig å følge for både pasienter og helsepersonell.

Henvendelser som omhandlet Covid-19
Tidlig på året var det bekymringer i forhold til smittevern, befolkningen var usikre på hvordan de
skulle forholde seg. Mange fryktet at kontakt med helsetjenestene kunne utsette dem for en risiko
de ikke visste om det var verdt å utsette seg for. I slike tilfeller ble de rådet til å forholde seg til de
innkallingene de hadde mottatt og dialogen tjenesteyteren opprettet med dem. Det ble iverksatt
rutiner ved sykehusene med både oppringninger og SMS i forkant av oppmøter. Adgangskontroll var i
fokus slik at det skulle være trygt for alle å motta nødvendig helsehjelp.

Mangel på smittevernutstyr
Tidlig i perioden da mangel på smittevernutstyr var hyppig omtalt i media var brukere av
hjemmetjenestene kritiske til manglende smittevernutstyr. De forventet bruk av munnbind, hansker
og frakk og opplevde at det eneste utstyret som ble brukt var plastsokker til sko.

Konsekvenser for pasienter innlagt i institusjon
Pårørende kontaktet ombudskontorene med bekymring for pasienter som fikk behandling i
psykiatriske institusjoner og rusinstitusjoner og som nå fikk avsluttet behandlingen tidligere enn det
som var planlagt. Begrunnelsen for avslutning var ikke at pasienten ikke lenger hadde behov for
behandling, men at tjenestene mente andre pasienter trenger behandlingen mer eller at man av
smittevernhensyn ikke kunne fortsette behandlingen. Det kunne også være at pasienten ble
utskrevet til hjemmet med videre oppfølgning i kommunen samtidig som mange kommunale tilbud
var nedstengt. De pårørende opplevde at de ble sittende igjen med ansvaret for alvorlig syke
pasienter som ikke alltid var i stand til å tenke på smittevern i tillegg til egen sykdom. Lignende
henvendelser var det innen rusbehandling hvor pasienter ble skrevet ut og tilbud stengt på grunn av
Covid-19, ikke fordi pasientene var ferdigbehandlet. Fra media er det kjent at dette har fått tragiske
følger.
Flere rehabiliteringsinstitusjoner sendte hjem pasientene og stengte sine tilbud da Norge stengte ned
grunnet Covid-19. Tilbud hos private og kommunale fysioterapeuter ble avsluttet og stengt. I
etterkant har de aller fleste rehabiliteringsinstitusjoner og rehabiliteringstilbud gjenåpnet, men
kravene om avstand og annet smittevern har gjort at de fleste institusjonene kan gi tilbud til langt
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færre pasienter om gangen enn før pandemien. Rehabiliteringstilbudet ved utgangen av 2020 var
fortsatt på et lavere nivå enn før Covid-19, og drar med seg et stort etterslep.

Besøksrestriksjoner
Pasienter i helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten og beboere i sykehjem har rett til å motta
besøk. I forbindelse med Covid-19 ble det innført strenge restriksjoner på dette. Det har vært stor
variasjon i hvordan de ulike institusjoner og kommuner har håndtert smittevernreglene. I de
områdene smittevernreglene ble tolket mest strengt, så vi følgende: Beboere på sykehjem fikk ikke
lenger motta besøk, noe ombudskontorene har fått mange henvendelser om. Dette var selvsagt et
stort tap for pasientene, men også en stor belastning for de pårørende. De pårørende var bekymret
for om deres gamle fikk tilstrekkelig oppfølgning når pårørende selv ikke kunne være til stede og
følge dette opp. Aktiviteter for de gamle falt bort. De ansatte hadde for eksempel ikke tid til å gå på
tur med beboerne, og de pårørende fikk ikke lov. Ved mange sykehjem var man kreative og sørget
for digitale møter, vinking fra altaner og vinduer og møter utendørs, likevel var det mange som
kjente på stor ensomhet i denne perioden. Særlig krevende var det for de med kognitiv svikt som
vanskelig kunne forstå hvorfor de ikke lenger fikk besøk.
Enkelte opplevde samme type restriksjoner i omsorgsboliger. Omsorgsbolig regnes som privat bolig,
og besøk kan ikke lovlig begrenses av andre enn beboer.
De nasjonale anbefalingene anviste at ledelsen ved institusjonen skal sørge for at informasjon om
gjeldende smitteverntiltak og at besøk avtales i forkant, blir formidlet til alle ansatte og potensielle
besøkende ved oppslag ved inngangsdører, via nettsider og gjennom andre aktuelle kanaler. Det var
ulike lokale tiltak alt etter hvordan smittesituasjonen var, og ombudene fikk tilbakemeldinger på at
det i noen tilfeller synes som om de lokale tiltakene var mer omfattende enn de kanskje burde være.
Dette skyldes gjerne at ikke alle ansatte var informert om lettelser i besøksrestriksjonene, noe som
førte til det som opplevdes som forskjellsbehandling og unødig frustrasjon. Noen stiller spørsmål ved
om man glemte beboernes behov for kontakt og omsorg ved den omfattende besøksnekten, og om
den skyldes hensynet til de ansatte. Dette har særlig vært nevnt i perioder og områder med lite
smittetrykk.
Noen har klaget på for strengt tolket smittevern, andre har reagert på for lite smittevern. Ombudene
har også mottatt henvendelser fra de som har mistet sine på sykehjem på grunn av Covid-19 til tross
for besøksforbud og strengt smitteregime.

Pårørendes mulighet for deltakelse
I spesialisthelsetjenesten var det også restriksjoner i forhold til besøkende. Vi fant det
bekymringsfullt at pasienter ble fratatt muligheten til å ha følge til konsultasjonene. Særlig gravide og
fødende fikk merke dette. De nasjonale anbefalingene var ikke på plass fra dag en, nå står det bl.a. på
Helsedirektoratets hjemmesider:
I noen tilfeller vil det være særlig viktig å legge til rette for at pårørende får besøke sine nærmeste i
helseinstitusjon. Eksempler på slike tilfeller er pårørende til barn, kritisk syke eller døende pasienter,
og tilstedeværelse av partner/nærmeste pårørende (definert av den fødende selv) i forbindelse med
fødsel og barselstid.
En kjenner til saker hvor pårørende ikke har vært til stede når pasientene dør, dette er svært
beklagelig og skal ikke skje. Vi kjenner også til saker der partner i svært begrenset grad har fått delta i
svangerskapsoppfølging, fødsel og/eller barselomsorg. Dette er forhold de ansvarlige i de ulike helse14

og omsorgstjenestene må sørge for å ivareta på en bedre måte, selv om det er smittevernrutiner som
må ivaretas.

Konklusjon etter 10 måneders erfaring med Covid-19
Ombudenes erfaringer viser at det er viktig med god informasjon og at det opprettes en god dialog
mellom helsetjenesten og de pårørende, det er som regel mulig å finne løsninger som ivaretar
smittevernhensyn og samtidig gir pasientene forsvarlig om omsorgsfull helsehjelp. Kommunikasjonen
med pasienter, brukere og pårørende må være preget av gjensidig respekt for den krevende
situasjonen vi alle er i, kjappe avvisende svar fra helsetjenestene uten forståelig begrunnelse er ingen
tjent med.

Endring og etterlevelse
Covid-19 har medført både ukentlige og daglige endringer i råd og pålegg. Endring i lovverk og
veiledere som ikke omhandler Covid-19 er også i stadig endring. Vi ser en helsetjeneste med stadig
sterkere lovreguleringer der det ikke i tilstrekkelig grad er sikret at den enkelte aktør kjenner
endringene. Læringen må være at når nye regelverk etableres, må en forsikre seg om at tjenestene
kan gjennomføre dem i tråd med formålet.

På vegne av landets pasient- og brukerombud:

Jannicke Bruvik, Pasient- og brukerombud i Hordaland. Nasjonalt koordinerende ombud.
Runar Finvåg, Pasient- og brukerombud i Nordland
Torunn Grinvoll, Pasient- og brukerombud i Vestfold
Anne-Lise Kristensen, Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus
Gro Snortheimsmoen Bergfjord, Pasient- og brukerombud i Rogaland
Ingrid Aanderud Sælen, Pasient- og brukerombud i Sogn & Fjordane
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Årsmelding 2020 for
Pasient- og brukerombudet i
Rogaland
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Om Rogalandskontoret
Pasient- og brukerombudet i Rogaland er lokalisert i Gartnerveien 4 i Hillevåg og har fem årsverk,
fordelt på 3 jurister, 1 sykepleier og 1 legesekretær. De ansatte er:
Pasient- og brukerombud Gro Snortheimsmoen Bergfjord
Seniorrådgiver Marit Heskja
Seniorrådgiver Vegard Hartvik Våga
Rådgiver Lillian Harestad Goa
Seniorrådgiver Ragnhild Steinbru Støbakk
Kontoret kan nås på telefon 95 33 50 50 eller rogaland@pobo.no

Kontorets virksomhet i 2020
Fjoråret var et spesielt år for alle, også for pasient- og brukerombudene. Til vanlig har vi en utstrakt
kontakt med pasienter og brukere gjennom fysiske møter på eget kontor, eller ute på
tjenestestedene i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Det ble tidlig innført begrensninger på
fysiske møter, kun unntaksvis, og da Norge ble nedstengt 13. mars havnet vi på hjemmekontor.
Dette var en stor omveltning for alle, men takket være positive ansatte som la godviljen til i forhold
til hvordan vi kan bistå pasientene og brukerne på best mulig måte fra hjemmekontor, mener vi disse
har blitt ivaretatt på vanlig måte. I forhold til tekniske løsninger som telefon og saksbehandlersystem
er alle utstyrt med bærbare PCer og mobiltelefoner, kontorets tjenester var derfor tilgjengelig for
publikum hele veien. Vi opprettholdt den vanlige åpningstiden på telefonen.
Heldigvis var det allerede før Covid-19 slik at de fleste som kontakter ombudet gjør dette enten ved
hjelp av telefon eller e-post, for mange av de som bruker våre tjenester ble derfor ikke overgangen
særlig merkbar. De kan ha spørsmål om pasientrettigheter og hvordan de kan komme i posisjon til å
motta ulike tjenester de etterspør fra de ulike helsetjenestene, slike henvendelser kan fint svares ut
ved hjelp av telefon eller e-post. E-post fungerer godt i forhold til å gi generell informasjon med
linker til hvor man kan finne informasjon på ulike nettsider som helsenorge.no og andre. Mange blir
selvhjulpne etter en slik e-post utveksling.
Mangelen på muligheten til å ha fysiske møter gjør at dialogen med pasienter og brukere blir over
telefonen også i saker hvor det ellers hadde vært naturlig med et møte enten på ombudets kontor i
Stavanger eller på utekontoret i Haugesund. Dette er selvsagt ikke ideelt, men vi har møtt forståelse
for dette hos de fleste. I et vanlig år har vi rundt 300 forhåndsavtaler, arbeidshverdagen ble således
veldig annerledes i 2020. Vi håper det blir mulig å gjenoppta fysiske pasientmøter i løpet av 2021.
Årsakene til at ombudet blir kontaktet er mange, det kan være alt fra enkle spørsmål som raskt kan
svares ut til alvorlige hendelser som krever mer aktiv bistand overfor de involverte.
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Dersom henvendelsen gjelder behov for helsehjelp prøver vi å veilede pasientene og brukerne til å ta
kontakt med den del av helsetjenestene som skal yte den aktuelle helsehjelpen, veldig ofte vil dette
være fastlegen. Det kan være at pasientene forteller om urimelig lang ventetid både på svar på
henvisninger og på tildeling av tid for konsultasjon, frister kan være oversittet. Da kan det være at
ombudet tar kontakt med tjenestestedet dersom dette vurderes som det rette tiltaket, men vi er
tydelige på at vi ikke har myndighet til å endre på de prioriteringer som er gjort. Ombudets oppgave
er ikke å dytte noen fremover i køen, men å jobbe for å bidra at alle pasientene får oppfylt den
rettigheten de har fått.
Der hvor henvendelsen gjelder klage på helsehjelpen prøver vi å avklare hvilken måte saken best kan
løses på. Vi prøver å løse saken på lavest mulig nivå, og tar saken opp med tjenestestedet dersom vi
vurderer at saken kan finne sin løsning ved en gjennomgang der. Gode tilbakemeldinger med
gjennomgang av aktuell hendelse, beklagelse og beskrivelse av hva tjenestestedet vil gjøre for å
unngå gjentakelser er viktig. De fleste som tar kontakt med ombudet etter hendelser gjør dette for at
de vil bidra til at andre skal slippe å oppleve det samme, de ønsker at helsetjenestene må lære av det
som har skjedd.
Ombudet blir også kontaktet i alvorlige saker, eller saker hvor pasientene er påført en skade under
den behandlingen de har mottatt. Den videre dialogen vil avklare om det bør sendes en klage til
Statsforvalteren og/eller om det er aktuelt å fremme en søknad om erstatning til Norsk
pasientskadeerstatning (NPE). Både Statsforvalteren og NPE tilbyr muligheten for sikker pålogging og
elektronisk innsending av klage og skademelding, mange benytter seg av dette. Det er likevel mange
som benytter seg av den tradisjonelle postgangen, ombudet bistår alt etter hvor stort behovet synes
å være. De fleste klarer fint å gjøre dette på egenhånd, men det er mange som ønsker at vi følger
dem gjennom klage- og søknadsprosessene, vi er derfor ofte kopiadressat.
Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å bidra til bedre kvaliteten på helse- og
omsorgstjenestene. Vi mener alle enkeltsaker i utgangspunktet kan være med å bidra til bedring, sett
i lys av at tjenestene må lære av sine feil. At dette ikke alltid skjer er dessverre noe vi blir påminnet
om gjentatte ganger, men vi kan ikke gi opp av den grunn. Ombudet er i kontakt med
tjenestestedene, i spesialisthelsetjenesten og i kommunene, da formidler vi erfaringene våre til de
som har mulighet til å innføre nødvendige tiltak. Erfaring viser at mange saker fører til endringer av
større eller mindre karakter, dette gir oss troen på at det vi gjør har en verdi. Vi har også erfaring
med dialogmøter med tjenestestedene og pasient/bruker/pårørende, slike møter oppleves som
nyttige og har ført til endringer som kommer alle til gode. Vi har imidlertid ikke deltatt i mange slike
møter under Covid-19.
Det er viktig at de som har behov for å benytte seg av de tjenestene pasient- og brukerombudet kan
tilby kjenner til ordningen. Vi prøver derfor å være aktive med å informere om ordningen i ulike
pasient- og brukerforeninger, i helseforetakene, brukerutvalgene, kommunene og andre. Vi gir da en
presentasjon av ordningen, hva den omhandler og hva vi kan bidra med. Vi ønsker å nå de som
trenger oss mest, men er vel ikke trygge på at vi gjør det. Rett og god informasjon om ordningen er
derfor like aktuelt i dag som tidligere, vi håper det blir mulig med mer utadrettet virksomhet i løpet
av 2021.
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Litt om tall
Antall henvendelser til Pasient- og brukerombudet i Rogaland har vært rimelig stabilt de siste årene.
Noen er omfattende og kan omhandle flere problemstillinger og tjenestesteder, disse registreres som
POBO-sak, mens andre er mer generelle og ikke knyttet opp til et spesielt tjenestested og registreres
som POBO-forespørsel.
I 2020 var det 1061 personer som tok kontakt, året før var det 1158. Ved en gjennomgang av sakene
ser man at denne nedgangen hovedsakelig er registrert i den første perioden etter 13. mars, og den
gjelder spesialisthelsetjenesten.
Det er POBO-sakene som er grunnlag for statistikken vår, det er der vi har alle opplysninger som gjør
det mulig å registrere saken på rett tjenestested, spesialitet og hva saken gjelder. Tallet for POBOsaker i 2020 var 796.
Fra 01.01.2020 er pasient- og brukerombudsordningens mandat utvidet til også å omfatte de
fylkeskommunale tannhelsetjenestene. Sakene blir registrert på spesialisthelsetjenesten, de
kommunale helse- og omsorgstjenestene eller de fylkeskommunale tannhelsetjenestene. Tallet for
spesialisthelsetjenesten i 2020 var 529, for de kommunale helse- og omsorgstjenestene 267 og for
den fylkeskommunale tannhelsetjenesten er det registrert 1 sak ved vårt kontor.
POBO-forespørsel er de som tar kontakt og etterspør informasjon om pasientrettigheter og hvordan
de skal gå frem for å få oppfylt disse. Det er ikke nødvendigvis noe element av misnøye her, navnet
på tjenesteyter er ikke kjent, men vi holder oversikt med hvilke deler av tjenestene det gjelder. Vi har
hatt en økning i denne kategorien i 2020 og antall POBO-forespørsel var 203.

32 %
68 %
Kommunal helse- og
omsorgstjeneste
Spesialisthelsetjeneste

Fordeling av POBO-saker har vært ganske lik fra år til år. Rogaland har tradisjonelt hatt en lavere
andel saker i forhold til kommunene enn resten av landet, det er fortsatt tilfelle. Andelen
kommunesaker er imidlertid økende og i 2020 var denne 32% mot 30% året før.
"Utenfor mandat" er de som kontakter oss med problemstillinger om for eksempel NAV og ulike
private helse- og tannhelsetjenester. Tallet for "Utenfor mandat" i 2020 var 62, og det er på linje
med tidligere år.
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Årsak til kontakt
Henvendelsene registreres på 3 hovedkategorier; «System- og saksbehandling», «Tjenesteytelse» og
«Rettigheter».

11 %

17 %

72 %
1 - Rettigheter
2 - Tjenesteytelse
3 - System og saksbehandling

Rettigheter 17%
Dette er de henvendelsene som omhandler tilfeller hvor de som kontakter ombudet mener at de har
en rett til helsehjelp de ikke har fått oppfylt. Det kan være at de har fått avslag på en henvisning til
behandling i spesialisthelsetjenesten, at de ikke har fått innvilget søknad om BPA eller annen
helsehjelp de har behov for enten i spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten. Videre
omhandler denne registreringen også de som av ulike grunner ikke har kommet i posisjon til å få
vurdert om deres tilstand gir dem rett til ulike former for helsehjelp, det er gjerne ikke sendt inn
skriftlig søknad og da er det heller ikke fattet vedtak. Disse pasientene oppfordres alltid til å fremme
skriftlige søknader til tjenesteyter, da vil man sikre at det blir gjort en individuell vurdering i forhold
til hver enkelt søknad.
Der det er gitt avslag på henvisning til behandling i spesialisthelsetjenesten kan pasienten påklage
dette. Dersom behandlingsstedet ikke tar denne klagen til følge skal klagen oversendes
Statsforvalteren for behandling der. Vi har tidligere sett en del tilfeller hvor dette ikke har blitt gjort,
noe vi har gjort tjenestestedene kjent med og vi forutsetter at dette gjøres. Ombudet oppfordrer
pasientene til å bruke klageretten sin, men dessverre er ofte klagefristen oversittet når pasienten tar
kontakt her. Da er det som regel ingen vei utenom ny henvisning hvis pasienten fortsatt har behov.
Andelen rettighetsaker har vært mellom 17-19% de siste årene, vi hadde forventet en økning her i
2020 på grunn av Covid-19 og de begrensningene det har medført, men dette har ikke skjedd.
Et typisk eksempel på en rettighetsklage er der fastlegen sender en henvisning til
spesialisthelsetjenesten for utredning eller behandling, og denne besvares med at man har vurdert
det dithen at pasienten ikke har behov for undersøkelse eller behandling i spesialisthelsetjenesten.
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Et annet eksempel er pasienter som er i behov av et medikament som ikke er beregnet for
pasientens tilstand, såkalt off-label behandling. Etter en endring i forhold til Blåresept-ordningen er
det nå slik at det er behandlingsstedet som skal dekke omkostningene ved slik behandling dersom
den er initiert og foreskrevet av lege der. Dette var ikke kjent for alle ved oppstarten, og pasientene
har selv måttet betale. Det kan være at det er pasienter som ikke har sett seg i stand til å dekke
denne utgiften og dermed ikke mottatt behandling. Helseforetakene har dette under utredning, det
kan være pasienter som ikke har fått oppfylt retten sin her, derfor blir dette en rettighetsklage.
Følgende eksempel er også inntatt i den nasjonale årsmeldingen:
Pasient som fikk plager med en vedvarende kvalme etter kirurgi fikk foreskrevet medikamentet
Zofran som han har stor nytte av. Kvalme er ikke godkjent bruksområde for dette medikamentet, og
søknadene til HELFO fra to sykehusleger ved to ulike helseforetak, ble begge avvist av HELFO.
Ombudet rettet en henvendelse til helseforetaket og «etter en gjennomgang og vurdering av saken,
imøteser foretaket kravet om dekning av utgifter knyttet til legemiddelet Zofran foreskrevet av lege
ved Gastrokirurgisk avdeling». For pasienten, som mottar AAP, har dette stor betydning i hverdagen
da de månedlige utgiftene til Zofran er på kr. 3 132. Nå må han ikke lenger vurdere om han har råd til
den behandlingen som virker, men kan bruke de foreskrevne dosene som gir best effekt og god
livskvalitet.

System- og saksbehandling 11%
Dette er henvendelser som gjelder de ulike tjenestestedenes rutiner og måten de løser oppgavene
på. Det kan være at henvisninger ikke besvares ut på rett måte, at pasienter ikke innkalles til den
kontrollen de er forespeilet, at de ulike delene av helse- og omsorgstjenesten ikke fremstår som
samsnakket og like tilfeller behandles ulikt. Det kan være at det foreligger retningslinjer, men at disse
ikke er kjent for alle og da kan det fort ende opp med misnøye. Ulik praktisering av reglene for besøk
i sykehjem under Covid-19 er et eksempel på dette. Når ansatte i sykehjem ikke er på linje med det
som fremgår av kommunens hjemmeside, må noe ha sviktet i den interne kommunikasjonen.
Tjenesteytelse 72%
Kort fortalt dreier dette seg om kvaliteten på de ulike helse- og omsorgstjenestene de som er i
kontakt med ombudets kontor mottar. Noen kan kanskje synes dette er en litt sleivete formulering,
men det er dekkende. Kvaliteten på den helsehjelpen som er gitt kan være svært god selv om
pasienten ikke opplever det sånn.
Det er pasienter som opplever at de ikke har fått god og omsorgsfull hjelp under sin kontakt med
helse- og omsorgstjenestene. De kan ha opplevd komplikasjoner i forbindelse med behandlinger eller
inngrep, ikke tilfredsstillende smertelindring, lang ventetid under behandlingsforløpet, forsinket
diagnostisering, ulike former for svikt, mangel på informasjon og dårlig dialog med tjenesteyterne,
lite lydhøre eller uhøflige leger og annet. Felles for alle disse er at de ønsker å ta opp saken slik at de
på denne måten kan gjøre det de kan for å bidra til andre skal slippe å oppleve det samme.
De som er i kontakt med ombudet er opptatt av at det tas lærdom av de feil som er begått.
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På landsbasis har både Rettighetsdelen og System- og saksbehandlingsdelen høyere andeler, mens
Tjenesteytelse-delen har lavere med 56%. Om dette skyldes helse- og omsorgstjenestene alene eller
måten vi registrerer på i Rogaland er det vanskelig å si noe sikkert om, sannsynlig en kombinasjon.

Litt om de kommunale helse- og omsorgstjenestene
Vi hadde 266 registrerte saker innen de kommunale helse -og omsorgstjenestene i 2020.
Det er fortsatt slik at det ikke er alle kommuner som er registrert, det er flest registreringer i forhold
til de største kommunene. Som tidligere år er det fastlegene som har flest registreringer med
halvparten av sakene, deretter er sykehjem en god nummer to, så helsetjenester i hjemmet og
legevakt.

0

50

Fastlege
31

Helsetjenester i hjemmet

25

Legevakt

18

Tidsbegrenset opphold i institusjon

8

Brukerstyrt personlig assistanse

6

Syketransport

4

Praktisk bistand og opplæring

150
137

Sykehjem

Heldøgns omsorgsinstitusjon…

100

4
3

Tabellen over er veldig lik tilsvarende tabell for foregående år, til tross for de store utfordringene de
kommunale helse-og omsorgstjenesten har vært utsatt for under Covid -19. Tallene viser at
pågangen har vært ganske lik tidligere år, også i forhold til hva det tas kontakt om.
Det er som alltid fastlegen som har flest registreringer. Disse handler som regel om at det er ventetid
på time, vanskelig å få kontakt, at fastlegen ikke forstår meg, at han ikke henviser videre eller gir meg
de medikamentene jeg etterspør.
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Innledningvis under Covid-19 var det pasienter som tok kontakt fordi det var vanskelig å komme til
hos fastlegen, tilgangen var begrenset på grunn av ulike smittevernsrestriksjoner eller fastlegen var i
karantene. Ombudet fikk også spørsmål om hvor lenge fastlegen kunne holde pasientene i
karantene, noen følte nok at retningslinjene ble tolket for strengt.
I forhold til sykehjem er det pårørende som er bekymret for om deres kjære får forsvarlig og god og
omsorgsfull behandling der de er, bekymring for om bemanning er god nok er en gjenganger. Under
Covid-19 har naturlig nok de omfattende besøksrestriksjonene vært tema også ved vårt kontor. Det
er vårt inntrykk at befolkningen generelt har vært imponerende flinke til å innrette seg etter de til
enhver tid gjeldende retningslinjene. I noen tilfeller har vi fått tilbakemelding om det som for noen
oppleves som forskjellsbehandling, vi har da oppmuntret klager til å gå i dialog med tjenesteyter.
Flere har uttrykt bekymring for at den manglende muligheten til å besøke sykehjemsbeboerne
medfører at de ikke lenger får følge med på hvordan pasienten har det, og det fortelles om beboere
som blir fortvilet og engstelige når besøkene uteblir. Hovedinntrykket er at tjenestene har gjort så
godt de kan for å ivareta pasienter og pårørende i forhold til dette, men det er også tilfeller hvor en
stiller spørsmål ved om besøknekt skyldes hensynet til de ansatte mer enn til pasientene. Da tenker
en ikke på ansattes risiko for å bli smittet, men på at en da slipper det arbeidet tilrettelegging for
besøk under Covid-19 faktisk medfører.
Det har også i Rogaland vært pasienter som har blitt smittet av Covid-19 i sykehjem med dødsfall til
følge. Pårørende har stilt spørsmål ved hvorfor ikke pasientene ble isolert på rommet for å unngå
videre spredning når smitte var konstatert i institusjonen, dette er forhold tilsynsmyndighetene må
vurdere. At det er en merbelastning i forhold til dødsfallet at man ikke fikk være ved pasientens side
og ta farvel er noe alle kan forstå, det er ikke slik det skal være. NPE er rett adressat for de som
ønsker å fremme krav om erstatning for skade påført som følge av svikt under ytelse av helsehjelp,
påført Covid-19 smitte i sykehjem kan falle inn under dette. Vi er kjent med at det er fremmet
erstatningskrav fra pårørende til pasient som døde etter Covid-19 smitte på sykehjem i Rogaland.
I forhold til legevakten var det noen henvendelser tidlig under Covid-19. Pasienter og pårørende
fortalte om kompliserte og tungvindte rutiner for testing i forkant av konsultasjoner. Det var
tilbakemeldinger på at litt mer smidighet og evne til å lytte til innringers beskrivelse, kunne vært
tidsbesparende for helsepersonell og også mer omsorgsfullt for pasienten.
Den første tiden under Covid-19 kom det bekymringsmeldinger om mangel på smittevernutstyr, man
forventet hjemmetjenestene til å stille i fullt smittevernutstyr uten at dette skjedde. Det var også
henvendelser vedrørende hjemmeboende pasienter som mistet sine kommunale dagtilbud da disse
ble nedstengt. Felles for de henvendelsene vi mottok i denne perioden var at det hersket en
usikkerhet om veien videre, samtidig som det var tydelig at det var lite rom for individuelle
tilpasninger som følge av Covid-19. Det er ombudets inntrykk at befolkningen viste stor
tilpasningsdyktighet og innrettet seg etter de til enhver tid gjeldende retningslinjene.
Dessverre var det også i 2020 henvendelser vedrørende BPA og den kampen noen beskriver de må ta
med kommunene for å få dette på plass. De tilfellene vi hører om er der hvor det er gitt avslag, eller
hvor det oppleves som at timeantallet er for lavt. Det er da adgang til å klage til Statsforvalteren,
men der kan man oppleve lang saksbehandlingstid. Vi anbefaler uansett at vedtakene påklages der
søker mener å ha grunn til det, vi kjenner ikke til at noen har fått et dårligere tilbud etter klage, bare
bedre.
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Litt om problemstillinger i spesialisthelsetjenesten
Vi registrerte 566 nye saker i spesialisthelsetjenesten ved vårt kontor i 2020, i 2019 var dette 668. Av
disse omhandler 364 Helse Stavanger HF, og 127 Helse Fonna HF. Dette er lavere enn tidligere for
begge helseforetak, noe som nok delvis kan tilskrives vår måte og registrere henvendelser på, men
også lavere pågang under Covid-19. Følgende spesialiteter har flest registreringer:

0
Psykisk helsevern
Kirurgi
Indremedisin
Nevrologi
Generelle tjenester
Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Onkologi
Øre-nese-halssykdommer
Rusmiddelavhengighet og annen…

50

100

150
132
129

68
48
31
27
23
21
20

Psykisk helsevern fordeles på 121 registreringer i forhold til voksne, og 11 vedrørende barn og
ungdom. I likhet med fjoråret er det flere pårørende som har vanskelig for å forstå de vurderinger
som gjøres i forhold til vurdering av samtykkekompetanse hos pasienter som de mener burde blitt
innlagt til tvungent psykisk helsevern, noen mener vurderingen ikke er grundig nok og andre mener
vilkårene tolkes for snevert. Pårørende, som ofte er de som kjenner pasienten best, observerer
pasienten over tid og vet av erfaring hvordan tilstanden kan utvikle seg dersom pasienten ikke
kommer under snarlig behandling. Det er et vilkår for tvungent psykisk helsevern at pasienten blir
vurdert til ikke å ha samtykkekompetanse, ombudet er i likhet med pårørende ikke sikker på om
dette er til pasientens beste. At noen av pasientene kunne fått hjelp raskere hvis dette vilkåret ikke
var der, er det ikke tvil om.
Under den første perioden under Covid-19 mottok vi flere henvendelser fra pasienter som ble
utskrevet tidligere enn opprinnelig planlagt. Begrunnelsen for utskrivelsen var ikke at pasienten ikke
lenger hadde behov for innleggelse, men at andre pasienter trenger det mer. Det kunne også være at
pasienten ble utskrevet til hjemmet med plan om videre oppfølging i kommunen, problemet var bare
at mange kommunale tilbudt var nedstengt. Dette førte til at pårørende opplevde at det var de som
ble sittende igjen med ansvaret for pasienter som ikke alltid var i stand til å tenke på smittevern i
tillegg til egen sykdom.
Kirurgi er den neste registreringen med 129, dette er mer enn 50 færre enn året før. Størst er
nedgangen i underspesialiteten ortopedisk kirurgi som historisk har mange saker. Innledningsvis var
vi forberedt på at vi ville få en del pågang fra pasienter som fikk utsatt planlagte inngrep på grunn av
at sykehusene måtte legge om aktiviteten alt etter hvilken beredskapssituasjon man befant seg i.
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Slike henvendelser var det få av, men en av disse gjaldt utsettelse på uviss tid av en reoperasjon av
hofteprotese. Da ombudet kontaktet avdelingen var responsen at dette nok var en pasient som ikke
burde vente til etter ferien, og pasienten ble kontaktet av behandlende lege. Dette kan tyde på at det
ble tatt noen hastige avgjørelser innledningsvis, og at det var vilje til å rette det opp når det ble
påpekt.
Både når det gjelder Indremedisin og Onkologi er det nedgang i forhold til tidligere, dette har vi ingen
forklaring på utover at det kan ha sammenheng med at befolkningen oppsøker fastlegen i mindre
grad under Covid-19 enn ellers. Fra media er vi kjent med en bekymring for at det er påvist færre nye
krefttilfeller under Covid-19 enn i et vanlig år, ombudets opplevelse er at vi har færre som tar kontakt
i forhold til ventetid på utredning eller prøvesvar. Om dette skyldes at alt er på stell, eller
pasientenes tilbakeholdenhet i forhold til å oppsøke det som beskrives som en overbelastet
helsetjeneste er umulig å vite sikkert pr. i dag.
27. mars ble det vedtatt en midlertidig forskrift som innførte begrensninger i pasientrettighetene.
Formålet med denne var å bidra til en likeverdig tilgang til helse- og omsorgstjenester og en effektiv
utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Ombudet fikk få klager på disse innskrenkningene, befolkningen
var svært lojale overfor retningslinjene. Det var noen henvendelser i forhold til dette med fristbrudd
og om man selv kunne ordne privat tilbud på statens regning når de vanlige reglene var satt til side.
Det var det naturlig nok ikke åpning for.
I spesialisthelsetjenesten var det også restriksjoner i forhold til besøkende, og pasientene ble fratatt
muligheten til å ha følge til konsultasjonene. Dette var særlig krevende for gravide og fødende, men
også for de pasientene som måtte møte alene når alvorlige diagnoser ble formidlet. Det har ikke vært
mange henvendelser om dette ved vårt kontor, det er å håpe at dette skyldes at helseforetakene har
ivaretatt de det gjelder på en god og omsorgsfull måte innenfor de til enhver tid gjeldende
smittevernrutiner. At det er spesielt å bli møtt av vektere når man skal til konsultasjon eller besøk på
sykehuset er nok mange enige om, men det er vel et nødvendig tiltak og da forstår de fleste det.

Litt om hvorfor det tas kontakt
Tabellen nedenfor viser de 8 mest brukte årsakene til hvorfor det er tatt kontakt med kontoret.
Denne viser den samme fordelingen som tidligere år. Det er som alltid behandlingstiltak som har flest
registreringer med 176. Dette er en nedgang på 99 i forhold til året før, noe som er tilsvarende den
nedgangen i henvendelser som var i 2020. Det er en økning med 30 i forhold til oppfølgning. Dette
kan nok tilskrives Covid-19 og de konsekvensene ulike beredskapsnivå har medført i forhold til
utsettelser av planlagte behandlinger og kontroller. De som opplever dette klager på manglende
oppfølgning. Det er ellers slik at det er en nedgang på registreringer i forhold til årsaken oppførsel i
2020, noe som gjør at den ikke er inntatt i tabellen. Dette er selvsagt positivt.
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Årsak til kontakt
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200
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Oppfølging

131

Diagnostisering

81

Medisinering

60

Manglende tildeling av tjenester - Avslag

49

Egenandeler/finansieringsspørsmål

34

Ventetid

29

Utskriving

28

Om den fylkeskommunale tannhelsetjenesten
Ombudets mandat ble endret til å omfatte også den fylkeskommunale tannhelsetjenesten fra 01.01.2020. Ved
kontoret i Rogaland er det kun registrert en sak som faller inn under denne kategorien.
Det flere henvendelser vedrørende tannleger, men disse gjelder private tilbydere og registreres da som utenfor
mandat. Ombudet kan gi råd og veiledning også til disse, men bidrar ikke aktivt i saker som gjelder privat
sektor.

Om helse- og omsorgstjenestene i Rogaland
Pasient- og brukerombudet mener vi har gode helse- og omsorgstjenester i Rogaland, både i forhold
til sykehusene og kommunene. Vi må være klar over at de sakene vi hører om er veldig få i forhold til
hvor mange helsetjenester pasientene og brukerne i Rogaland mottar i løpet av ett år. Vi hører også
mye bra om tjenestene når vi møter de som tar kontakt med oss, mange understreker at det meste
var veldig bra. Det er pasienter som har blitt påført det som omtales som en pasientskade som likevel
vegrer seg for å klage, fordi de forstår at skaden ikke er blitt påført dem med vilje. Da er det godt vi
har ordningen med NPE, pasientene har ikke den samme vegringen til å fremme en sak der, som mot
det enkelte helsepersonellet.
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Håp for veien videre
Etter å ha arbeidet som pasient- og brukerombud i mer enn 25 år må det erkjennes at en mer enn en
gang har kjent på frustrasjonen i forhold til at det er de samme problemstillingene som reises gang
etter gang, vi hører om de samme opplevelsene i dag som i 1994. Opp gjennom årene har vi gjentatt
dette med kommunikasjon, informasjon, at man må ha tid til pasientene og være forberedte til
konsultasjonene og, ikke minst, at man må beklage dersom det er grunn til det.
Ved Helse-Stavanger HF har de nå et internkurs som heter 4 Gode vaner, det er et kurs i klinisk
kommunikasjon. Ombudet har vært på møte med de ansvarlige for dette kurset, noe som var en god
opplevelse. Det omhandler blant annet at legene skal være forberedte til pasientmøtene, det vil si ha
lest journalen/henvisningen før pasienten kommer. Dette vil nødvendigvis kreve at det settes av tid
til dette, men det vil være en god investering i bedre pasientbehandling. I den presentasjonen
ombudet fikk ble det også nevnt at man skulle gi en oppriktig beklagelse, ikke skinnbeklagelse i form
av at «en beklager at pasienten opplevde det på denne måten», det var strålende og høre. Det er
første gang ombudet har opplevd at helsetjenesten bruker denne formuleringen, oppriktig
beklagelse. Dette kurset er svært viktig og noe alle kan ha nytte av, tid til dette bør prioriteres på alle
nivå.
En annen gjenganger er dette med at man ta lærdom av de erfaringene man gjør, bruker her
erfaringer i stedet for feil, for man kan lære av gode hendelser også. Ombudet stiller alltid spørsmål
ved om tjenestestedene bruker klagesaker og NPE-saker i sitt interne kvalitetsarbeid, praksis er nok
varierende. Etter at Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) har
kommet i gang med sitt arbeid er det kommet enda en kilde til læring. Rapportene derfra vil kunne
brukes på andre måter i det interne arbeidet med kvalitetssikkerhet fordi de er skrevet med tanke på
at det må tas lærdom, forbedringer, ikke med tanke på å gi sanksjoner til enkeltpersoner.
Det følgende er en fersk tilbakemelding i en klagesak:
«Saken er gjennomgått med de involverte overlegene. I denne sammenheng har vi avdekket
områder til forbedring.
Som ett av tiltakene, har vi utvidet konsultasjonstiden til 30 minutter. Det gir lege bedre tid
til å sette seg inn i pasientens historie i forkant av konsultasjonen. Det tilbakemeldes allerede
en positiv effekt av dette.
Et annet tiltak er at det settes av tid til diskusjon av pasienter som har mer kompliserte
problemstillinger.
Beklager på vegne av avdelingen, og setter stor pris på konstruktiv tilbakemelding som er
gitt.»
Slike tilbakemeldinger gir positiv energi og viser at det nytter.
Avslutningsvis vil ombudet derfor gi uttrykk for at det er å håpe at flere følger etter og tilbyr kurs
som 4 Gode vaner, og at helsetjenestene ser verdien av den lærdommen UKOM-rapportene kan gi.
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Årsmelding 2020
for

Pasient- og brukarombodet i Vestland,
kontor Bergen

1

Forord
Covid-19 prega store delar av 2020, også arbeidsdagen til pasient- og brukaromboda. Store delar av
arbeidet vart flytta til heimekontor. Det vart lite moglegheit til fysiske møte med pasientar, brukarar
og pårørande, og talet på digitale møte auka. Pasientar, brukarar og pårørande opplevde at
smitteverntiltak og tryggingstiltak fekk konsekvensar for planlagde undersøkingar og operasjonar.
Tilbod om avlastning, rehabilitering og støtte forsvann nærmast over natta, og høve til å besøkje sine
nære og kjære på sjukeheimar, sjukehus og andre institusjonar vart sterkt redusert.
Parallelt med pandemien har livet gått sin gang. Fødslar, ulykker, sjukdomar, plager og aukande alder
stoppa ikkje opp sjølv om landet vart ramma av ein pandemi. Dei aller fleste sakene hos landets
pasient- og brukarombod i 2020 har handla om saker tilsvarande det vi har arbeidd med tidlegare år.
Nytt av året er at fylkeskommunale tannhelsetenester er teke inn i mandatet, samt tilsetjing av
nasjonalt koordinerande ombod.
Det er gjerne på dei mest sårbare tidspunkt i livet ein har mest kontakt med helsetenesta. Dersom
ein opplever feil, forseinka behandling og svikt der ein søkjer hjelp, vil det gi auka bekymring og
belastning i ein allereie vanskeleg situasjon. Pasient- og brukaromboda vert i all hovudsak kontakta
når noko har skjedd som ikkje burde skjedd, eller når noko ikkje har skjedd som skulle ha skjedd. Dei
aller fleste som kontaktar oss i etterkant av svikt i tenesta fortel at dei ønskjer at tenesta skal lære av
hendinga slik at andre ikkje skal oppleve det same. Vi vert sjeldan kontakta av det store fleirtalet som
får god helsehjelp, og vi vert heller ikkje kontakta av alle som opplever svikt. Årsmeldinga gir ei
oversikt over kven vi er, kva vi gjer, og kva vi har arbeidd med og erfart i året som gjekk. Den lokale
årsmeldinga må lesast i samanheng med den nasjonale årsmeldinga frå alle pasient- og
brukaromboda.

Jannicke Bruvik
Pasient- og brukarombod i Vestland, kontor Bergen og nasjonalt, koordinerande ombod
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Pasient- og brukarombodsordninga
Ordninga med pasient- og brukarombod er lovfesta i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8.
Ombodet sitt arbeidsområde er offentlege spesialisthelsetenester, kommunale helse- og
omsorgstenester og fylkeskommunale tannhelsetenester.
Pasient- og brukaromboda gir råd og rettleiing om ulike pasient- og brukarrettar, og hjelper med å
formulere og vidareformidle spørsmål og klager. Vi løfter saker på eige initiativ og stiller spørsmål
ved system i tillegg til å arbeide med enkeltsaker. Omboda kan gi bistand for å løyse konfliktar og ha
ein rolle i dialog med helsetenesta. Vi har teieplikt og ordninga er gratis. Dei som kontaktar ombodet
har rett til å vere anonyme.
Ordninga med pasient- og brukarombod er statleg og administrert av Helsedirektoratet. Staten sin
alminnelege instruksjonsmynde er avgrensa ved at pasient- og brukerrettighetsloven § 8-2 slår fast at
ombodet skal utføre si verksemd sjølvstendig og fagleg uavhengig.
Pasient- og brukarombodet i Hordaland skifta namn den 1. februar 2021 til Pasient- og
brukarombodet i Vestland. Vestland fylke har to pasient- og brukarombod, eit i Bergen, og eit i Førde.
For å skilje kontora har vi spesifisert namnet med kontorstad; Pasient- og brukarombodet i Vestland,
kontor Bergen, og Pasient- og brukarombodet i Vestland, kontor Førde. Dei to kontors
ansvarsområde er fordelt etter tidlegare Hordaland fylke og tidlegare Sogn og Fjordane fylke.
Ombodet i Vestland, kontor Bergen held til i Zander Kaaesgate 7, 4 etasje, like bak
jernbanestasjonen. Det er seks personar og 5,7 årsverk med tverrfagleg kompetanse ved kontoret. I
løpet av 2020 har vi hatt ein del utskifting av personell. Gunhild Solberg, pasient og brukarombod i
Agder, var mellombels leiar inntil Jannicke Bruvik byrja som pasient- og brukarombod den
1.september 2020. Solberg var samstundes ombod i eige fylke og Sogn & Fjordane. Ein av
rådgjevarane avslutta sitt vikariat sommaren 2020, og seniorrådgjevar Marianne Gjøsæther Litland
starta i slutten av september 2020. Seniorrådgjevarane Anne Karin Rinde, Randi Irene Hansen,
Valgjerd Tvedt Levinsen og førstesekretær Berit Kristin Botn har lang erfaring ved kontoret og har
arbeidd heile kalenderåret.

Nasjonalt koordinerande ombod
Det vart i 2019 lovfesta at frå og med 1.1.2020 skal eitt av pasient- og brukaromboda ha ei
koordinerande rolle for alle omboda. Bakgrunnen for dette var eit ønskje om å etablere ei tydelegare
felles retning, prioritering og koordinering av arbeidet slik at pasientar og brukarar sin tilgang til råd,
rettleiing og anna bistand frå pasient- og brukarombodet vert uavhengig av kva fylke dei bur i. Det
koordinerande ombodet skal bidra til å utvikle felles arbeidsmetodikk, bistå dei øvrige omboda med
systematisk kompetanseutvikling og rettleiing, gi råd i enkeltsaker, bidra til felles løysing og forståing
av prinsipielle saker, samt følgje med på korleis ulike grupper av pasientar og brukarar vert prioritert
ved tildeling av tenester. Det koordinerande ombodet er i tillegg lokalt ombod. Koordinerande
funksjon er lagt til kontoret i Bergen, og Jannicke Bruvik starta i stillinga 01.09.2020.
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Kor mange kontakta oss i 2020
Omboda i Noreg tek imot cirka 15000 nye saker årleg og er ein særs viktig formidlar av pasient- og
brukarerfaringar. Pasient- og brukarombodet i Vestland, kontor Bergen hadde totalt 1153 nye
førespurnader, nesten 100 færre enn i 2019. Vi erfarte eit markant fall i talet på førespurnader frå
midten av mars 2020 og fram til sommaren.
Tal førespurnader dei siste fire år

År

2017

2018

2019

2020

Heile landet

15238

14830

15116

14417

1334

1247

1235

1153

Vestland, kontor Bergen

Tabellen viser tal for nye førespurnader. Dette inkluderer også førespurnader som er utanfor
ombodet sitt mandat. Vi har eit stort spenn i årsak og type sak. Vi får spørsmål om regelverk, klage på
hendingar i helsetenesta, klage på konkrete tenestestader, og spørsmål om saker som er utanfor vårt
mandat. Vi gir rettleiing og informasjon om rett instans som ein kan kontakte i saker som er utanfor
vårt mandat.

Fritt ombodsval
Det er fritt ombodsval, noko som betyr at den som ønskjer bistand frå pasient- og brukarombodet
sjølv veljar kva kontor ein kontaktar. Pasient- og brukarombodet i Vestland, kontor Bergen har difor
hatt saker utanfor gamle Hordaland fylke, og andre pasient- og brukarombodskontor har hatt saker
som i utgangspunktet ligg under kontoret i Bergen sitt ansvarsområde.

Kva er pasientane og brukarane misnøgd med?
Tenestenivå
Innhaldet i førespurnadene vert kategorisert i kommunal helse- og omsorgsteneste eller
spesialisthelsetenesta. På landsbasis ser vi at pasientar og brukarar i 54% av sakene tek opp svikt i
pasientrettane i spesialisthelsetenesta, og 46% av sakene i den kommunale helse- og
omsorgstenesta.
Både på kontoret i Bergen og samla i Vestland fylke ser vi ein høgare del av sakene innan
spesialisthelsetenesta.

Nasjonal fordeling

46 %

Fordeling Vestland fylke

33 %
54 %
67 %

Spesialisthelsetjeneste

Spesialisthelsetjeneste

Kommunal helse- og omsorgstjeneste

Kommunal helse- og omsorgstjeneste
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Helse-Vest regionale
helseføretak står for 1247 saker
og ca. 17% av totalt tal på sakene
i spesialisthelsetenesta til
pasient- og brukaromboda.

Fordeling av saker i de ulike RHF
1 247

Helse Vest RHF
748

Helse Nord RHF

Fordeling av saker innan dei ulike
helseføretaka speglar fordelinga
av innbyggjartal i tilsvarande
helseføretak.

4 542

Helse Sør-Øst RHF
837

Helse Midt-Norge RHF
0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

Pasient- og brukarombodet i Vestland, kontor Bergen har handsama 491 av sakene i Helse Vest RHF.
Dei resterande sakene er hovudsakleg handsama av kontoret i Rogaland og kontoret i Førde, men
alle pasient- og brukarombodskontor i landet har hatt saker i Helse Vest RHF i løpet av 2020.

Haukeland Universitetssjukehus
og Stavanger
392
Universitetssjukehus har det
365
322
400
høgste talet på saker i Helse
300
132
113
200
Vest, og er også dei største
25 19
12
11
1
7 30 30
100
sjukehusa. Tabellen viser både
0
totalt tal på saker og kor mange
av sakene ved dei ulike
sjukehusa som vart handsama
hos Pasient- og brukarombodet
Totalt antall saker
Kontor Bergen
i Vestland, kontor Bergen.
Elleve av spesialisthelsetenestesakene til kontoret har vore frå sjukehus eller institusjonar utanfor Helse Vest.

Fordeling i spesialisthelsetenesta

Fylka med flest saker
1 382

1 500
1 000
500

419

479

371

272

351

586

Vestland fylke har
registrert 419 saker i den
kommunale helse- og
omsorgstenesta.

Pasient- og
brukarombodet i Vestland,
Vestland Innlandet Møre og Rogaland Troms og Vestfold
Viken
kontor Bergen har
Romsdal
Finnmark
og
Telemark
handsama 317 av dei 419
sakene i den kommunale
helse- og omsorgstenesta. Dei fleste sakene i primærhelsetenesta handsama ved kontoret i Bergen
har vore lokalisert i Vestland fylke, men vi har også hatt saker i Rogaland og Troms og Finnmark. Dei
102 sakene frå Vestland fylke som ikkje har vorte handsama ved kontoret i Bergen har vore
handsama av pasient- og brukarombodskontora i Sogn og Fjordane, Agder, Rogaland, Trøndelag og
Oslo og Akershus.
0
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Kommunene i gamle Hordaland med
flest saker
300

204

200
100

17

17

13

10

Askøy

Øygarden

Alver

Bjørnafjorden

0
Bergen

Bergen kommune har høgast
innbyggjartal i fylket og er den
kommunen i fylket med flest
saker. Pasient- og brukarombodet
i Vestland, kontor Bergen har
handsama 203 av de 204 sakene i
Bergen kommune, og samtlege
saker i dei fire andre kommunane
i oversikta.

Vi har både lokalt og nasjonalt hatt få saker innan den fylkeskommunale tannhelsetenesta. Vi veit
ikkje om årsaka til dette er at det er få klagesaker på området, eller om det er lite kjent at omboda no
har området i sitt mandat.

Årsak til førespurnad
Årsak til førespurnad vert kategorisert i tre hovudområde; rettar, tenesteyting og system og
sakshandsaming.
Saker i kategorien "rettar" gjeld som oftast mistanke om brot på pasient- og brukarrettar. I denne
kategorien finn vi til dømes avslag på søknad om tenester, fristbrot, innsyn i journal, eller at retten til
medverknad og informasjon til pasientar og brukarar ikkje er oppfylt. 28% av sakene hos pasient- og
brukaromboda er i denne kategorien.
Kategorien "tenesteyting" inneheld saker der nokon er misnøgd med sjølve utføringa av tenesta.
Pasient eller brukar opplevde at tenestene ikkje var forsvarlege eller omsorgsfulle, eller det vart stilt
spørsmål ved om tenestene var i tråd med god praksis. I kategorien finn vi til dømes saker om
feilbehandling, påført skade, mangelfulle tilvisingar, språkproblem eller lite omsorgsfull hjelp. Totalt
utgjer kategorien "tenesteyting" 56% av førespurnadene og er dermed den største kategorien.
Kategorien "system og sakshandsaming"
inneheld svikt eller mogeleg svikt i
tenestene si organisering og rutinar. Eit
eksempel kan vere mangelfull
tilgjengelegheit til tenester, mangelfull
kommunikasjon og koordinering mellom
etatar, sakshandsamingstid eller rot og
sommel. 16% av sakene hos pasient- og
brukaromboda i landet utgjer kategorien
"system og sakshandsaming".

Årsak til forespurnad nasjonalt
16 %

28 %

56 %

1 - Rettigheter
2 - Tjenesteytelse
3 - System og saksbehandling
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Skiljer vi mellom tenestenivåa vil kategorien "tenesteyting" innehalde ein noko større del av
klagesakene i spesialisthelsetenesta enn i den kommunale helse- og omsorgstenesta. Kategoriane
"rettar" og "system og sak" er større i den kommunale helse- og omsorgstenesta enn i
spesialisthelsetenesta.

Spesialisthelseteneste
nasjonalt
15 %

Kommunal helse- og
omsorgsteneste nasjonalt
18 %

26 %

51 %

59 %
Rettigheter

31 %

Tjenesteytelse

System og sak

Rettigheter

Tjenesteytelse

System og sak

Årsak til førespurnad – spesialisthelsetenesta
Dei fire områda med flest klager i spesialisthelsetenesta hos Pasient- og brukarombodet i Vestland,
kontor Bergen er lik dei nasjonale tala. I spesialisthelsetenesta har vi fått flest saker innan psykisk
helsevern og kirurgi. Gruppene er omtrent like store, med ei lita overvekt innan psykisk helsevern.
Rangering
1
2
3
4

Hordaland
Psykisk helsevern
Kirurgi
Nevrologi
Onkologi

Heile landet samla
Psykisk helsevern
Kirurgi
Nevrologi
Onkologi

Årsakene til førespurnadene innan psykisk helsevern er ulike. Vi har klager både innan pasientrettar
og kvalitet. Klagene dreier seg om spørsmål om diagnose, spørsmål
For sjuk til å få behandling hos
om tvangsvedtak, avslag på tilvising og manglande oppfølging. Det kan
DPS, for frisk til å få behandling i
sjå ut som om kontoret i Bergen har eit aukande tal på førespurnader
sjukehus?
innan eteforstyrringar dei siste månadene i 2020 og i starten på 2021.
Om dette er rett vil vise seg ved gjennomgang i slutten av 2021.
Ortopedisk kirurgi og gastroenterologisk kirurgi er hovudspesialitetane som har saker innan kirurgi.
Årsak til førespurnader her går i hovudsak på ventetid og utsetjing av planlagde operasjonar. Covid19 har ført til mange utsetjingar av planlagde operasjonar. Vårt inntrykk er at befolkninga har vist
stor grad av forståing for dei førebyggjande tiltaka som vart gjort i den samanheng. Klagene vi har
fått grunna utsett behandling og ventetid har i fleire tilfelle hatt samanheng med gjentekne
utsetjingar som gjerne starta i lang tid før Covid-19.
Den tredje største årsaka til klager i spesialisthelsetenesta er nevrologi, nummer fire er onkologi.
Årsaka til førespurnader til pasient- og brukaromboda er lik i begge gruppene. Nasjonalt ser vi at det
er sjølve behandlingstiltaket det vert klaga mest på, deretter diagnostisering og oppfølging. I vårt
ansvarsområde er det hovudsakleg sjølve behandlingstiltaket og oppfølginga det har vore klaga på.
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På eit område skiljer tal hos Pasient- og brukarombodet i Vestland, kontor Bergen seg frå dei
nasjonale tala. Det gjeld området sjuketransport. I all hovudsak handlar førespurnadene om
eigenandelar. Helse Bergen sin avtale for transport av pasientar utan rekvisisjon gjekk ut den 12.
oktober 2020. Austevoll kommune, tidlegare Fusa kommune, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy,
Samnanger, Vaksdal, delar av Kvinnherad, Kvam, Alver og Austrheim har sidan stått heilt utan avtale.
Pasientar i desse kommunane må betale for drosjereisa og deretter sende refusjonskrav. Pasient- og
brukarombodet har vorte kontakta av både pasientar og drosjesjåførar som har klaga. Ved eit par
tilfelle har vi fått rapportar om uteståande beløp på over 15000 kroner og behandling som har vorte
utsett grunna manglande økonomisk moglegheit for å reise. Vi har også hatt kommunikasjon med
drosjesjåførar som fortel at det som sjølvstendig næringsdrivande er vanskeleg å kreditere for
reisene, og om mellombelse løysingar der lite mobile pasientar må bruke den drosjen som kjem; også
låge bilar som er vanskeleg å komme seg inn/ut av. Per 25.02.2021 er det framleis ikkje alle
kommunar i Helse Bergen sitt område som har avtale om pasientreiser.

Årsak til førespurnad - kommunal helse- og omsorgsteneste
Både i Vestland fylke og på kontoret i Bergen har vi flest saker som gjeld fastlege og sjukeheim.
Klager på sjukeheim dreier seg i all hovudsak enten på manglande mogelegheit for medverknad,
manglande tildeling eller klager på sjølve behandlingstiltaket. Vi ser framleis at både pasientar og
pårørande er uroa for at ei eventuell klage vil medføre negative konsekvensar. Klager på fastlege går
hovudsakleg enten på oppfølging, medisinering, diagnostisering eller journal/journalføring.
Helsetenester i heimen er den tredje største gruppa. Sakene i denne kategorien gjeld mest
manglande tildeling, omfanget av tenesta eller bortfall av tenesta. Legevakt er den fjerde største
gruppa der sjølve helsehjelpa er hovudårsak til kontakten med pasient- og brukarombodet.

Årsak til førespurnad innan Covid-19.
Nasjonalt hadde pasient- og brukaromboda like under 1000 saker der Covid-19 direkte eller indirekte
var årsak til førespurnaden. Sakene fordelte seg likt mellom spesialisthelsetenesta og den
kommunale helse- og omsorgstenesta. Pasient- og brukarombodet i Vestland, kontor Bergen hadde
kun 60 saker der Covid-19 var eit element i klagen.

Dei 5 hyppigste årsakene til kontakt - covid-19. Nasjonale tall
Behandlingstiltak
Ventetid
Rutiner
Bortfall/reduksjon av tjenester
Oppfølging

160
68
55
42
40
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Covid-19 har påverka dei aller fleste tenestetilbod i landet, enten direkte eller indirekte. Vi er uroa
for kva konsekvensar dette har medført. Nokon har døydd aleine, andre har gått gjennom ein fødsel
utan sin partnar. Svært mange har mista sine faste haldepunkt, for ein kort eller lang periode. Skule,
aktivitetstilbod, avlastning og moglegheit for oppfølging på fleire nivå har vorte endra og/eller
redusert. Vi høyrer om auka bekymring og auka psykiske plager. Vi fryktar at alvorleg fysisk og psykisk
sjukdom vil verte oppdaga seinare enn ellers fordi mange kvir seg til å oppsøke eit allereie tungt
belasta helsevesen.
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Aktivitetar i 2020
Kontoret sine aktivitetar i 2020 har i stor grad vorte påverka av pandemien der vi som svært mange
andre har vorte råda til å bruke heimekontor. Talet på dialogmøte og fysiske møte med pasientar,
brukarar og pårørande på kontoret har vorte sterkt redusert. Oppgåvene har i hovudsak vorte løyst
gjennom telefonsamtaler, e-post og brev. Internt har vi hatt hyppig bruk av videomøte. Kun i heilt
spesielle tilfelle har vi kunna gjennomføre fysiske møte. Vi har hatt fleire digitale undervisningar,
både til høgskular og pasient- og pårørandegrupper. Nokre få dialogmøte på sjukehus og møte i
brukarutvalet ved Haraldsplass Diakonale Sjukehus har vorte gjennomført fysisk.

Du kan kontakte pasient- og brukarombodet på telefon, e-post og brev.
Du kan være anonym dersom du ynskjer det.
All hjelp frå oss er gratis, og vi har teieplikt.
Du finner meir informasjon om oss på www.pasientogbrukerombudet.no
Telefon: 55 21 80 90
Besøksadresse: Zander Kaaesgate 7, 5015 Bergen
E-post: hordaland@pobo.no
Postadresse: Pasient- og brukarombodet i Vestland, kontor Bergen,
Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo

Vi bidrar gjerne med informasjon til tenesteytarar, utdanningsinstitusjonar,
organisasjonar, og andre interesserte.
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