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Har det blitt for
mange
pasientrettigheter?
Pasient- og brukerombudet i Oslo og
Viken, kontor Oslo
(innbyggere i Oslo og tidligere Akershus)
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Regulering av samhandling
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Henvendelser til
pasient- og
brukerombudene
i 2020

Område

2020

Spesialisthelsetjenesten

7 374

Kommunale helse- og
omsorgstjenester

6 175

Tannhelse

79
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•Informasjon. En kanal ut!
•Beslutninger må begrunnes bedre, også de som retter seg mot
enkeltpersoner, for eksempel besøksrestriksjoner
•Retten til å ha med seg noen ved fødsel, for pasienter med
kognitiv svikt og pasienter som skal få alvorlige diagnoser må
ikke begrenses med mindre strengt nødvendig

C-19
Erfaringer

•Flytting av helsepersonell til nye oppgaver under pandemien hvilke risikovurderinger ble gjort og hva ble konsekvensene
•Begrensningene som ble gjort i pasient- og brukerrettighetene
må evalueres – var de godt nok begrunnet?
•Samhandlingen med private helseaktører – ble den totale
kapasiteten utnyttet godt nok i en krisesituasjon?

•Nye behandlingsalternativer som videokonsultasjon må ikke
medføre økte utgifter for pasientene
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Hvorfor skal vi ha
pasient- og
brukerrettigheter?

• Pasientrettighetsloven har som formål å
bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på
helsehjelp av god kvalitet ved å gi pasienter
rettigheter overfor helsetjenesten.
Formålet er videre å øke pasientenes
rettssikkerhet ved å gi dem bedre kunnskap
om egne rettigheter gjennom klare og lett
tilgjengelige lovregler

•

ot.prp.nr 63 Om lov om endringer i lov 2. juli 1999 nr. 63 om
pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) m.m.
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• 6780 vurderinger, 1233 (18%) helt eller
delvis medhold til klager

Pasient- og brukerrettighetsklager
behandlet av
Statsforvalteren/Fylkesmannen
2019

• MEN
• Tar vi ut klager på pasientreiser, og rett til
nødvendig helsehjelp i
spesialisthelsetjenesten som er mange
med relativt får medhold til klager blir
resultatet slik:

• 1874 vurderinger, 741 (40%) medhold
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Blir pasient- og
brukerrettigheten
brukt?

• Min påstand – i liten grad
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• Pasient- og brukerrettighetene må gjøres
mer kjent
• Pårørenderettigheter bør inkluderes

Anbefalinger

• Oppfølgingen av rettighetene fra
tjenestestedene må undersøkes
• Effekten av rettighetene for innbyggerne
må undersøkes – i hvilken grad bidrar de til
sitt formål – likeverdige helsetjenester
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Kontaktinformasjon
www.pobo.no
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken, kontor Oslo,
Sosial- og eldreombudet i Oslo
post@ombudet.no

12

6

