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Ombudet skal 
ivareta den enkeltes 
rettigheter og 
interesser, og 
samtidig bidra 
til økt kvalitet på 
tjenestene. Dette 
forutsetter en god 
dialog både med 
de som mottar og 

de som yter tjenestene, samtidig som vi skal ha et 
kritisk blikk for feil som begås. Balansegangen er 
krevende. Ikke minst når det som vil gagne den 
enkelte, bidrar til et dårligere tilbud til andre. Den 
samme utfordringen møter helse-, omsorg- og 
sosialtjenesten.

Vi må alle være på vakt mot at de som har den 
høyeste stemmen, de beste mediekontaktene, 
de sterkeste pasient- og brukerorganisasjonene 
prioriteres før andre fordi det er enklest slik.

Helse- og omsorgstjenesten lovreguleres i stadig 
større grad. Lovene utfylles med forskrifter, 
rundskriv, retningslinjer, veiledende retningslinjer 
med mer. Slik skal pasienter og brukeres sikres 
nødvendig  bistand fra tjenestene. Rettighetene 
skal i tillegg til å gi retning og rammer for 
tjenesteyter, gi informa sjon, forutsigbarhet 

og klageadgang til brukeren. De skal styrke 
brukerens rettsikkerhet.

Ikke alle kjenner sine rettigheter. Blant de som 
kjenner sine rettigheter er det ikke alle som klager 
om disse ikke blir oppfylt, eller når de er i tvil om 
disse blir oppfylt.

Norge har i sum gode helse- og sosialtjenester. 
Men de kan bli bedre. At det innrømmes når feil 
skjer eller tilbudet er mangelfullt inngir tillit. Når 
uheldige hendelser og mangelfulle tjenestetilbud 
benektes eller bortforklares skaper det mistillit.

Ombudet har gjennom møter med pasienter, 
brukere og pårørende samlet erfaringer som 
bør brukes til å  styrke kvaliteten i tjenestene 
og samhandlingen med pasienter, brukere og 
pårørende. Det er noen av disse  erfaringene vi 
ønsker å formidle i vår årsmelding.

Oslo, 1. mars 2016 

Anne-Lise Kristensen
Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus
Sosial- og eldreombud i Oslo
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Sammendrag

• Ombudet etterspør en informasjonskampanje 
om pasient- og brukerrettigheter rettet mot 
landets innbyggere og tjenesteytere i helse- og 
omsorgstjenesten.

• Barneverntjenesten i Oslo må bidra til at 
barn, unge og deres foreldre kjenner til 
ombudsordningen.

• Rusavhengige må sikres mer sammenhengende 
behandlingsforløp. En form for pakkeforløp kan 
være et tiltak.

• Tilgjengelighet og sosialfaglig arbeid må styrkes 
i NAV sosialtjenesten i Oslo.

• Fastlegeordningen tillegges stadig nye 
oppgaver og er en av hjørnesteinene i 
helsetjenesten. Fastlegeordningen bør 
evalueres for å sikre at den møter pasientenes 
behov.   

• Gjennomføringen av pakkeforløp for 
kreftpasienter må sikres forsvarlige ressurser. 
Det må foretas løpende risikovurderinger av 
ordningens betydning for andre pasientgrupper. 
I flere helseforetak må ordningen med 
forløpskoordinatorer styrkes.

• I Barne- og ungdomspsykiatrien i Oslo og 
Akershus er det Ombudets oppfatning 
at samarbeidet mellom kommunene og 
spesialisthelsetjenesten må styrkes. Det er 
knapphet på døgnplasser og ledere og ansatte 
har liten kunnskap om pasientenes rettigheter.

• Stadig flere pasienter har et annet morsmål 
enn norsk. De har krav på informasjon, og 
informasjonen skal være tilrettelagt. Det er 
derfor viktig at tolk benyttes ved behov. Det må 
unngås å benytte familiemedlemmer som tolk, 
og det må tilbys tilpasset informasjonsmateriale. 
Barn må aldri benyttes som tolk.
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• Saksbehandlingen på tildelingskontorene må bli 
raskere og bedre. Særlig vekt må det legges på 
godt begrunnede vedtak og informasjon om, og 
korrekt oppfølging av, klagerettigheter.

• Ombudet erfarer at verken kommunene eller 
sykehusene er flinke nok til å informere pasient 
og brukere om adgangen til å henvende seg 
til pasient- og brukerombudet ved skade eller 
alvorlige komplikasjoner. Dette har de en plikt til 
etter pasient- og brukerrettighetsloven. 

• Helse- og omsorgstjenesten i kommunene 
må innlemmes i meldeordningene til 
Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn. Start 
gjerne med en innføring av meldinger til Statens 
helsetilsyn, som trolig er enklere å gjennomføre 
i praksis. 

• Fra brukerundersøkelsene på sykehus vet vi at 
informasjon og kommunikasjon er vanskelig. 
Ombudet ber samtlige nivåer i vår helsetjeneste 
ha fokus på at spesielt eldre bør ha med 
pårørende hvis avgjørende informasjon skal gis. 

• Kommuner og bydeler må sikre lett tilgjengelig 
informasjon om kommunale helse- og 
omsorgstjenester på sine nettsider, og samtidig 
sikre at innbyggere som ikke benytter internett 
får den informasjon de har behov for.
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Om Pasient- og brukerombudet 
i Oslo og Akershus,  
Sosial- og eldreombudet i Oslo
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Sosial- og eldreombudet 
i Oslo skal arbeide for å ivareta pasienter, brukeres og pårørendes behov, 
interesser og rettsikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den 
kommunale helse-, sosial- og barneverntjenesten, og for å bedre kvaliteten i 
disse tjenestene.  
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Ombudets arbeidsområde omfatter statlige 
spesialisthelsetjenester og kommunale helse- 
og omsorgstjenester, samt andre offentlige og 
private helse- og omsorgsinstitusjoner hvor 
det offentlige dekker driftsutgifter eller kjøper 
tjenester. For innbyggerne i Akershus omfattes 
ikke tjenester fra NAV sosialtjenesten eller 
barnevernet, slik det gjør for Oslo sine innbyggere. 

Ombudet tar i mot henvendelser og klager 
fra pasienter, brukere og pårørende, men 
også ansatte. Vi gir veiledning om pasient- og 
brukerrettigheter, orienterer om eksisterende 
klageordninger, bistår i klageprosesser, uttaler 
Ombudets mening om saksforhold og tar opp 
problemer av generell art med riktig instans 
og med kommunenes og helseforetakenes 
administrative og politiske ledelse. 

Erfaring viser at Ombudets arbeid ofte bidrar til å 
løse saker mer effektivt på lavest mulig nivå, med 
større sannsynlighet for at tillit kan gjenopprettes 
mellom pasienter, brukere, pårørende og 
tjenestested. Tilbakemeldinger fra ansatte i 
kommunene og i spesialisthelsetjenesten og fra 
tilsynsmyndighetene, bekrefter dette.

Arbeidet utføres i tråd med den instruks som er 
gitt om Ombudets virksomhet av Oslo bystyre 
23.9.2015 og pasient- og brukerrettighetslovens 
kapittel 8. 1

Utvidelse, nytt navn og ny organisering
Helse- og sosialombudet i Oslo ble opprettet 
i 1987. Kontoret ble egen etat under bystyret 
i 2002. Helsedirektoratet, som er ansvarlig 
for at alle fylker i landet har en pasient- og 
brukerombudsordning, inngikk i 2003 avtale 
med Oslo kommune om at ombudet skulle 
drive pasient- og brukerombudordningen 
for Oslo. I 2007 vedtok bystyret å etablere et 
eget Eldreombud tilknyttet den daværende 
ombudsordningen. Stillingen ble erstattet av 
en eldrerådgiverstilling i 2012. Fra 1.1.15 ble 
mandatet utvidet til også å omfatte Akershus 
sine innbyggere. I september 2015 ble ny instruks 
vedtatt i Bystyret og etaten skiftet navn til Pasient- 
og brukerombudet i Oslo og Akershus, Sosial- og 
eldreombudet i Oslo. 

Ombudet har 23 ansatte som er organisert i tre 
fagteam, som har ansvaret for saker henholdsvis 
fra NAV sosialtjenesten, barnevern og tilbud 
til rusavhengige, den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. I 
tillegg er det en eldrerådgiver som arbeider mer 
systematisk med utfordringer eldre møter i helse- 
og omsorgstjenestene i Oslo kommune og en 
administrasjonsenhet. 

1 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
http://bit.ly/1KPCQY5
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Antall henvendelser
I 2015 mottok Ombudet 5896 nye henvendelser, 
1350 flere enn året før. Økningen skyldes i 
stor grad utvidelsen av mandatet til også å 
omfatte Akershus. Forventningen er at antallet 
henvendelser vil øke ytterligere som en følge av 
Ombudets aktive arbeid for å gjøre ordningen 
bedre kjent både i Oslo og Akershus.

Henvendelsene er få sett i forhold til omfanget av 
de tjenester som tilbys innen helse-, omsorg- og 
sosialtjenesten. Erfaringen er likevel at historiene 
bak henvendelsene kan være til stor nytte i 
tjenestestedenes kvalitetsarbeid. Ofte avdekker 
enkeltsaker svikt i tjenestene som omfatter flere 
pasienter og brukere enn de som henvender 
seg til Ombudets kontor. Dette bekreftes 
gjennom tilsyn og revisjoner gjort blant annet av 
Fylkesmannen, Statens helsetilsyn, Riksrevisjonen, 
Kommunerevisjonen og konsernrevisjonen i 
helseforetakene. 

Tjenestestedene etterspør Ombudets 
kvalitative erfaringer på eget saksområde til 
bruk i sitt kvalitetsarbeid. Vi har hatt møter 
med sosialtjenesten om klager både på bruk 
av vilkår og tilgjengelighet, der vi fokuserer på 
hovedtrekkene i de henvendelsene vi mottar, med 
sykehusavdelinger om hvordan de følger opp 
uønskede hendelser, og oppfølgingen av pasient- 
og brukerrettighetene overfor rusavhengige.

Bistand til den enkelte
Ombudet søker å løse saker på et lavest mulig 
nivå, og alle saksbehandlere har utstrakt 
brukerkontakt. Ofte kan en telefon bidra til 
opprydding av misforståelser og reetablering 
av kontakt mellom bruker og tjenestested, slik 
at brukernes rettigheter sikres. Slik bidras det til 
oppklaringer som hindrer at det blir fattet uriktige 
vedtak og lange formelle klageprosesser unngås. 
Ombudet deltar også i møter mellom tjenestested 
og bruker, pasient og/eller pårørende for å bidra 
til avklaringer og bedret samarbeid. 

Noen saker krever en mer formell saksbehandling. 
Dette skjer ved skriftlig korrespondanse med 
tjenestestedene, og en del av sakene sendes til 
kommunenes klagenemnder, Fylkesmannen 
eller Norsk pasientskadeerstatning. Ofte ser vi at 
rettighetsklager omgjøres av førsteinstansen, og 
dermed ikke blir oversendt klageinstansen. 

Arbeid på systemnivå
Ombudet har utstrakt kontakt med alle aktører 
i helse-, sosial- og omsorgtjenestene. Erfaringer 
fra enkeltsaker kombinert med informasjon fra 
ansatte, pårørende, forskere mm benyttes i vår 
arbeid for å bidra til økt kvalitet i tjenestene. 
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Utadrettet virksomhet
Ombudet og kontorets ansatte prioriterer utstrakt 
kontakt med relevante aktører innenfor vårt 
arbeidsområde, og av flere årsaker. Vi erkjenner 
et behov for å gjøre ordningen bedre kjent, vi 
ønsker å lytte til erfaringer og ikke minst ønsker 
vi å dele våre erfaringer fra tusenvis av pasient- 
og brukeropplevelser, som kan bidra til bedre 
tjenester også for de som ikke selv er i kontakt 
med Ombudets kontor.

Vi har hatt kontakt med og foredrag for ulike 
brukerrepresentanter som Oslo Døveforening, 
Somalisk kvinneforening, Oslo innvandrerråd, 
Norges Handikapforbund, Det sentrale 
eldrerådet i Oslo, ulike eldreråd og tilsynsutvalg 
i Oslo, Internasjonal helse- og sosialgruppe, 
Revmatikerforeninger, Pensjonistforeninger, 
Norsk forbund for utviklingshemmede, 
Pasientforeningen, Pårørendeskoler i Oslo og 
Akershus, Norges kvinne- og familieforbund, 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, 
Brukerutvalg i sykehusene, med flere. 

Vi har jevnlig kontakt med ulike tjenestesteder; 
tildelingskontorene i Oslo, NAV sosialtjenesten, 
avlastningsenheter, helsehus, sykehjem, 
rusinstitusjoner, sykehus, Vern for eldre, Geriatrisk 
ressurssenter, TAKO og Oslo kommunale 
tannhelse med flere.

Vi har hatt møter med politisk og administrativ 
ledelse i Akershus og i Oslo kommune sentralt og 
i bydelene og ordførere både i Oslo og Akershus. 

I helseforetakene møter vi i Kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalgene på Lovisenberg 
Diakonale sykehus, Oslo universitetssykehus og 
Akershus universitetssykehus. I 2015 har vi også 
hatt møte med Vestre Viken og halvårlige møter 
med Helse Sør-Øst.

Andre viktige aktører vi har møter med er; Norsk 
pasientskadeerstatning, Helse- og sosialkomiteen 
i Oslo, Helse- og omsorgsdepartementet, 
Stortinget, Legeforeningen, Sykepleierforbundet, 
Sykehjemsetaten, Velferdsetaten, Helseetaten, 
Kommunerevisjonen, Statens helsetilsyn, 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Helsenteret for 
papirløse migranter med flere.

Foredrag: Fagrådets årskonferanse, Novartis, 
Farmasidagene, St. Olav hospital, ulike 
klinikker på Akershus universitetssykehus, Oslo 
innvandrerrådets konferanse om barnevern, 
Frisklivssentraler i Oslo og Akershus, Vern for 
eldre, Møter med avlastningsenheter, ulike 
tjenestesteder i Akershus, arrangerte en 
dagskonferanse for brukermedvirkning blant 
eldre. 
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Ombudet har i samarbeid med 
Kunnskapssenteret, Pål Gulbrandsen, Trond 
Mjaaland og Bård Fossli Jensen bidratt til å 
etablere et kurs for helsepersonell; Når skaden har 
skjedd – kommunikasjonstrening for ledere.

Ombudet har i felleskap med resten av landets 
pasient- og brukerombud bidratt til innholdet 
i Stortingsmelding 11 (2014-2015), om Kvalitet 
og pasientsikkerhet 2014 og bidro i høringen da 
denne ble behandlet i Stortinget 28.1.16. 

Ombudet har på vegne av landets pasient- og 
brukerombud levert høringsuttalelser til sentrale 
lovendringsforslag som; Demensplan 2020, Krav 
om politiattest for personell i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten, Organisering av 
Fritt brukervalg, Rett til opphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 
tjenester – kriterier og ventelister.

Det er avholdt møter med Borgerrådgiveren 
i København, og med Barneombudet og 
Funktionshinderombudsmannen i Stockholm.

For utfyllende informasjon om Pasient- og 
brukerombudet i Oslo og Akershus, Sosial- og 
eldreombudet i Oslo vises det til Ombudets 
årsberetning.
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Statistikk
Ombudet innførte et nytt saks- og arkivsystem 
(Public 360) i 2015. Public 360 brukes nå av 
alle pasient- og brukerkontorene i landet. 
Systemet er både et saksbehandlersystem og 
et statistikkprogram. Alle henvendelser som 
kommer til vårt kontor, via oppmøte, telefon, brev 
eller e-post, blir registrert i systemet, og videre 
saksbehandlingen følges opp her. Statistikken 
tas ut på grunnlag av hvordan sakene og 
henvendelser til vårt kontor blir kodet i systemet 
av ombudets ansatte. For eksempel registreres 
det hvilket tjenestested henvendelsen gjelder og 
hvilken problemstilling saken omhandler. Dette 
innebærer at Ombudet kan ta ut alle saker som 
omhandler et tjenestested på aggregert nivå. 
I 2015 ble det også utarbeidet nytt kodeverk, 
som innebar endringer i måten saker kodes. 
Kodeverket måtte også tilpasses de ekstra 
fagområder Oslokontoret har ansvar for, NAV 
sosialtjenesten og barnevern. Dette innebærer at 
den måten henvendelser og saker ble registrert 
på i 2015 ikke er direkte sammenlignbar med tall 
fra 2014. Vi har også etter dette året avdekket at 
det nye kodeverket bør evalueres, da vi ser det er 
ulikheter i hvordan saker kodes på detaljert nivå. 
Dette innebærer at årets tall på aggregert nivå 

på tidligere parametere, er noe usikre. Ombudet 
har valgt å presentere statistikk på færre områder 
enn tidligere for 2015. Tallene som presenteres er 
ikke 100 % sammenlignbare, men de gir et ganske 
godt inntrykk av hvor og hvordan henvendelsene 
fordeler seg. 

Statistikk er kun tall. Et kontor eller en avdeling 
på et sykehus som er opptatt av å informere om 
ombudsordningen vil i de fleste tilfeller få flere 
henvendelser til ombudet, uten at det sier noe 
om kvaliteten på tjenesten i seg selv. Det er ikke 
slik at alle som utsettes for uønskede hendelser, 
vedtak de ikke er fornøyd med eller mangel på 
brukermedvirkning henvender seg til Ombudet, 
så tallene gir ikke et reelt bilde av kvaliteten på 
tjenestene. Det er heller ikke slik at det i alle 
henvendelser til Ombudet kan konkluderes med 
at noe er gått galt. Det er viktig å understreke 
at de kvalitative erfaringene Ombudet gjør seg 
gjennom de pasient- og brukerhistoriene som 
formidles til oss, har langt større læringsverdi enn 
statistikken i seg selv. Statistikk er dog et viktig 
verktøy for å fange opp endringer og identifisere 
hvor det er problemer og hva det klages på.
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   HENVENDELSER TOTALT TIL OMBUDET  

Henvendelsene vi mottar har fordelt seg på følgende måte de tre siste årene: 

2013 2014 2015
Spesialisthelsetjenesten 1268 1188 1041
Kommunehelsetjenesten 985 1022 1115
Kommunale omsorgstjenester 208 308 325
Nav sosialtjenesten 1504 1530 1691
Boligkontorene/Boligbygg 123 120 207
Barnevern 38 28 20
Utenfor mandat 304 407 406
Forespørsler 1015
Sum 4310 4483 5820

Forespørsler er henvendelser der det i større grad etterspørres informasjon enn klages på en konkret 
hendelse eller der det ikke er tilstrekkelig informasjon til at de kan registreres i den ordinære 
klagestatistikken. Dette er en ny kategori fra 2015.
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   HENVENDELSER OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER  

Henvendelsene om kommunale helse- og omsorgstjenester har fordelt seg som følger i 2013-2015, fra 
2015 omfatter tallene også Akershus.

2013 2014 2015
Heldøgns boform/institusjon 355 351 383
Hjemmesykepleie 68 65 101
Allmennlegetjeneste 280 295 281
Psykisk helsearbeid 29 41
Legevakt 40 39 35
Fengselshelsetjeneste 14 5 15
Praktisk bistand 128 166 134
Brukerstyrt personlig assistent 13 28 41
Avlastning/støttekontakt 28 54 51
Omsorgslønn 17 33 35
Barnebolig/omsorgsbolig 22 27 81

Det er ikke registrert henvendelser om psykisk helsearbeid i 2015. Dette skyldes at denne kategorien 
mangler i det nye kodeverket. Dette vil bli korrigert fra 2016.
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   NAV SOSIALTJENESTEN 

Henvendelsene fordeler seg som følger på de siste tre år.

Sosialtjenestene 2013 2014 2015
Nav Alna sosialtjenesten 90 94 216
Nav Bjerke sosialtjenesten 81 63 95
Nav Frogner sosialtjenesten 64 96 138
Nav Gamle Oslo sosialtjenesten 338 337 355
Nav Grünerløkka sosialtjenesten 209 162 206
Nav Nordre Aker sosialtjenesten 26 20 30
Nav Grorud sosialtjenesten 46 62 64
Nav Nordstrand sosialtjenesten 43 42 31
Nav Sagene sosialtjenesten 64 89 124
Nav Stovner sosialtjenesten 69 70 85
Nav St. Hanshaugen sosialtjenesten 74 75 114
Nav Søndre Nordstrand sos.tjenesten 75 73 71
Nav Ullern sosialtjenesten 23 23 31
Nav Vestre Aker sosialtjenesten 29 34 19
Nav Østensjø sosialtjenesten 55 57 53
Ubestemt sosialkontor 95 113 59
Sum 1381 1410 1691

Henvendelsestallet totalt har økt betydelig innenfor dette området det siste året. Dette skyldes dels 
endringene i kodeverket, som referert til innledningsvis. Trolig vil tallene være noe lavere i 2016 etter 
justeringer i kodeverket. Variasjoner ved den enkelte bydel er det likevel grunn til å merke seg.
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   SPESIALISTHELSETJENESTER 

Henvendelsene fordeler seg som følger på de ulike helseforetakene siste tre år.

2013 2014 2015
Oslo universitetssykehus 510 449 456
Lovisenberg Diakonale sykehus 72 71 44
Diakonhjemmet sykehus 52 51 39
Akershus Universitetssykehus 186 164 279
Vestre Viken 70
Privat spesialisthelsetjeneste/andre 118 133 106
Andre 330 374
Sum 1268 1188 1041

Ombudet har i 2015 hatt mer informasjonsarbeid rettet mot kommunale tjenester enn sykehusene. 
Dette kan være noe av forklaringen på at antallet henvendelser knyttet til kommunehelsetjenester øker, 
mens henvendelser om sykehuserfaringer er stabilt. 

I tillegg er vi klar over at en for stor andel av henvendelsene om spesialisthelsetjenesten er rubrisert 
som forespørsler, henvendelser som tidligere ville vært rubrisert under annet.
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   HVA ER GJORT I HENVENDELSENE TIL OMBUDET 

Tabellen viser tiltakene som er benyttet i våre saker i 2013 – 2015

2013 2014 2015
Råd og veiledning/klagemal 3245 3446 2833
Muntlig avklaring 655 585 468
Skriftlig avklaring/klage 284 226 386
Fylkesmannen/klagenemnd 79 97 173
Møte med tjenestested 66 48 30*
Mottatt info/annet 255 160 171
Bistand NPE 13 10 18

I det nye kodeverket er det kun adgang til å knytte ett tiltak til hver henvendelse. Dette innebærer 
en underrapportering av antall tiltak. I mange saker benyttes flere ulike tiltak avhengig av hvordan 
saken utvikler seg, for eksempel kan det arrangeres møte mellom pasient, pårørende og tjenestested 
for å opplyse saken. Dersom det viser seg at dette ikke er tilstrekkelig kan det resultere i en skriftlig 
klage til tjenestestedet, en tilsynsklage til Fylkesmannen og/eller en erstatningssak til Norsk 
pasientskadeerstatning.
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Ombudets særlige arbeid 
 overfor eldre 
Daglig mottar saksbehandlere hos Pasient- og brukerombudet i Oslo og 
Akershus, Sosial og eldreombudet i Oslo henvendelser fra den eldre delen 
av befolkningen som ikke mottar de helse- og omsorgstjenestene de har 
behov for. For å samle erfaringer og innhente ny kunnskap har kontoret en 
egen rådgiverstilling som har som særlig oppgave og ansvar å synliggjøre 
ulike utfordringer eldre har i byen vår, på individ- og på systemnivå. 
Arbeidet er blitt presentert på seniorsentre, sykehjem, i eldreråd, gjennom 
interesseorganisasjoner, til aktuelle fagorganisasjoner, gjennom avisartikler 
samt gjennom et dagsseminar om brukermedvirkning i oktober 2015.  
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Ombudet setter pris på samhandlingen med både 
Det sentrale eldreråd og de lokale eldrerådene, 
Geriatrisk ressurssenter og Sykehjemsetaten. 
Ombudet erfarer at det i Oslo kommune er stort 
fokus på eldreomsorg, men mener likevel det er 
grunn til å påpeke noen særlige utfordringer som 
Ombudet får presentert i våre møter med brukere, 
pasienter, pårørende og tjenestesteder. 

Aktive, trygge og selvstendige eldre
Seniormeldingen og den generelle trenden 
innen eldreomsorgen legger vekt på at alle skal 
bo hjemme lengst mulig. For at dette skal være 
mulig må tjenestene muliggjøre at den enkelte 
bruker opplever tjenestene og hjemmet som 
trygt. Ett av tiltakene skissert i Seniormeldingen 
er «Hverdagsrehabilitering». Tverrfaglige team 
skal nå spørre den enkelte syke hjemmeboende 
«Hva er viktigst for deg»? For noen er det viktig 
å komme seg på seniorsenteret, for andre er det 
viktig å hente avisen. Andre har mer omfattende 
bistandsbehov. Flere har henvendt seg til 
Ombudet fordi hjemmetjenesten ikke lenger 
handler mat til de som ikke lenger klarer dette 
selv. Ombudet erkjenner at netthandel blir mer og 
mer utbredt, men vi som samfunn har ansvar for 
at også de som ikke håndterer nettbestilling får 
hjelp til å bestille mat.

Ombudet mener at trygghet er en forutsetning 
for at «alle eldre vil bo hjemme lengst mulig». De 
sykeste eldre som har behov for hjemmesykepleie 
opplever stadig nye ansikter i eget hjem på 
grunn av lave stillingsbrøker og generelle 
turnusutfordringer. Dette skaper utrygghet. 
Det er et paradoks at jo sykere du er, jo fler 
må du forholde deg til. Ombudet mener dette 
vanskeliggjør viktige observasjoner av endringer 
i psykisk og somatisk tilstand, og oppfølgingen av 
disse.

Å sikre at Oslo er en aldersvennlig by må 
implementeres i alle etater og bydeler og 
frivillighet må settes i system. Det bør være en 
selvfølge at utendørsarealene i bydelene er trygge 
å ferdes i. Ombudet uttrykte dette i Aftenposten 
med kronikken «Eldre tør ikke gå ut når det er 
glatt».

Oslo by var først ut i Norge som medlem av WHOs 
nettverk av aldersvennlige byer, etter å ha blitt 
evaluert på gitte kriterier. Var snømåking ett av de 
gitte kriteriene? Pasient- og brukerombudet i Oslo 
og Akershus, Sosial- og eldreombudet i Oslo er 
oppriktig bekymret for eldre og bevegelseshemmete 
i byen vår som isoleres om vinteren på grunn av 
noe så påregnelig som snøfall og minusgrader. 
Vi mener at fortau og andre gangarealer ikke 
blir prioritert raskt nok for snømåking, salting og 
strøing. Sendrektigheten resulterer i at eldre som er 
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brukere av seniorsentre, nærbutikker og nabolag blir 
avsondret hvis det kommer mye snø, fordi det kan ta 
lang tid før fortau og andre gangarealer blir brøytet, 
saltet eller strødd. … Ombudet ber med dette 
Bymiljøetaten å prioritere fortau og annet gangareal 
neste gang «himmelen faller ned» slik at eldre og 
andre bevegelseshemmede kan leve selvstendige, 
aktive og trygge liv i byen vår – også om vinteren.  

Seniorsentertilbudet
I tråd med Seniormeldingen er seniorsentrene 
i bydelene styrket med ressurser. Dette for å nå 
målet om aktive, trygge og selvstendige eldre. 
Tilbudene ved de ulike seniorsentrene varierer. 
Enkelte sentre har frivillige som kjører rundt og 
henter besøkende, andre har det ikke. Det frivillige 
tilbudet styrker selvsagt det enkelte seniorsenter, 
da flere har anledning til å komme uten å benytte 
offentlig transport eller TT-kort. Ved spørsmål til 
ledere ved ulike sentre er det blitt formidlet at 
det er utfordrende å rekruttere marginaliserte 
grupper, det være seg innvandrere, personer med 
psykiske lidelser og eks-rusavhengige. Ombudet 
savner en helhetlig strategi for hvordan en kan 
involvere mennesker med ulike utfordringer, 
og har i et møte med ideelle organisasjoner 
kommet med forslag om at alle organisasjonene 
bør samles for sammen å fremme et forslag til 
hvordan en kan tenke seg å løse utfordringen.  

Tilbudet til eldre innvandrere 
Innbyggere som per definisjon er innvandrere, 
utgjør nå ca. 30 prosent av Oslos befolkning. 
Andelen varierer fra bydel til bydel. Ombudet 
er kjent med at innvandrere er underforbrukere 
av fastlege, sykehjem og omsorgstjenester. 
Seniormeldingen formidler at omsorgstjenestene 
må ta hensyn til den demografiske utviklingen. 
Ombudet har erfart at dette ikke skjer i 
praksis, og savner en handlingsplan som blant 
annet bør fokusere på ulike mattradisjoner, 
boligplanlegging, bruk av tolk, nettverk og 
frivillighet til målgruppen. 

Psykisk helsearbeid til eldre
Ombudet har generelt få saker knyttet direkte til 
eldres psykiske helse, men er bekymret for om 
personalet på sykehjem og i hjemmetjenestene 
har kompetanse og tid til å registrere endringer i 
psykisk helse. I tillegg er språk og kulturforståelse 
et hinder for kommunikasjon om temaet. 

I de hjemmebaserte tjenester ser vi hvor viktig det 
er med et nært forhold til fastlegen til pasienten. 
Det er viktig at fastlegen jevnlig blir informert 
av hjemmetjenesten blant annet om eventuell 
utvikling av demens, slik at vurderinger omkring 
den enkeltes samtykkekompetanse gjøres. De 
opplever ofte store endringer i form av tap 
av ektefelle eller tap av funksjon, som gir nye 
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utfordringer i livet. Eldre som trenger helse- og 
omsorgstjenester må også få informasjon om 
hvordan psykisk helse kan ivaretas, ikke minst 
informeres om ulike tilbud som eksisterer. En 
annen viktig dimensjon er antall aleneboende 
i Oslo. Tall fra SSB viser at Oslo er fylket med 
høyest andel eldre som bor alene. Statistikk 
fra Folkehelseinstituttet (FHI) over selvmord i 
Norge i perioden 2007- 2011 viser at menn som 
er 85 år eller eldre, har større risiko for selvmord 
enn andre aldersgrupper. Ombudet mener at 
kjennskap til denne forskningen er viktig blant 
annet for hvordan en fremover tenker inkludering 
og aktiviteter også av menn til seniorsentre. 
Med bakgrunn i møter med lokale eldreråd 
fikk ombudet formidlet at eldre over 67 år ikke 
nødvendigvis hadde tilgang på kommunens 
psykiske helsetjenester. For å verifisere dette 
gjorde Ombudet en henvendelse til samtlige 15 
bydeler, om hvordan de ulike bydelene arbeidet 
med psykisk helse. Ombudet mottok sju svar. 
Svarene viste at det var stor variasjon i det 
psykiske helsetilbudet til eldre. Flere formidlet 
også at de ikke kunne trekke ut alder i de ulike 
statistikkprogrammene som blir benyttet. Dette 
bør bekymre byens politikere. 

Brukermedvirkning blant eldre
Ombudet blir stadig overrasket over hvor lite 
eldre mennesker klager. I møter får vi høre at «den 
snille sykepleieren gjør så godt hun kan», eller 
at eldre generelt fremstiller seg som friskere og 
mindre hjelpetrengende enn de per definisjon 
er. Dette er utfordrende for tjenestestedene, - og 
for pårørende. Av de få sakene (gitt alle eldre 
som mottar helsehjelp i Oslo) har Ombudet 
erfart at lav brukermedvirkning ofte er en 
eksplisitt og implisitt gjenganger i klagesakene 
ombudet mottar. Ombudet arrangerte derfor et 
dagsseminar om brukermedvirkning i oktober 
2015. Deltakere var brukere, fagpersoner, 
pårørende og politikere. Fokus på seminaret var å 
understøtte hvorfor brukermedvirkning er viktig 
på systemnivå samt betydningen av å være aktiv i 
eget liv.

Brukermedvirkning omhandler også beboer- og 
pårørendeundersøkelser. Ombudet er opptatt 
av hvordan det arbeides med kvalitetsutvikling 
i etterkant av undersøkelsene. Hvilke tiltak som 
blir igangsatt, og hvordan en evaluerer eventuell 
måloppnåelse. Ombudet mener det er viktig at 
byens innbyggere har anledning til å se dette 
kvalitetsarbeidet slik at den enkelte kan gjøre et 
reelt «fritt sykehjemsvalg» basert på mest mulig 
informasjon. Det er en utfordring for demokratiet 
at de endelige rapportene fra Helseetaten som 
omhandler kvalitet ved de enkelte sykehjem 



22

Årsrapport 2015

blir offentliggjort så sent som ett år etter at 
undersøkelsen har funnet sted. 

Ombudet mener det vil være nyttig at beboer- og 
pårørendeundersøkelser på sykehjem knyttes 
tettere opp til de objektive kvalitetskriteriene som 
er utarbeidet av Helseetaten, og at spørsmålene 
også tar utgangspunkt i rettigheter som beskrives 
i kvalitetsforskriften og verdighetsgarantien. 
Dette vil bidra til bedre kunnskap om beboere på 
sykehjem får sine rettigheter ivaretatt.

Markering av verdens eldredag
Ombudet feiret FNs internasjonale eldredag 
både i Rådhuset og i Oslos største moské Jamaat 
Ehle-Sunnat på Grønland. I Rådhuset ble leder 
av Det sentrale eldreråd Odd Grann æret med 
prisen «årets Hederssenior». I moskeen var 
ombudet med å dele ut to priser sammen med 
Internasjonal Helse- og sosialgruppe (IHSG). Det 
viktigste tiltaket for å aktivisere eldre innvandrere i 
lokal valgkamp ble vunnet av Jamil Quadeer. Årets 
eldre politiker med innvandrerbakgrunn ble Tarik 
Mahnood Salam (Ap).
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Mangelfull oppfølging av 
pasient- og brukerrettigheter

Pasient- og brukerrettighetene skal bidra til å sikre befolkningen lik tilgang 
på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor 
helse- og omsorgstjenesten. At målet nås, forutsetter pasienter og brukere 
som kjenner og etterspør sine rettigheter og som klager dersom de mener 
rettighetene ikke oppfylles. Oppfylling av pasient- og brukerrettighetene 
forutsetter også tjenesteytere som kjenner og praktiserer rettighetene, og 
ikke minst et klageorgan som effektivt bidrar til å sikre at tjenestene drives i 
samsvar med lov og forskrift.
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Ombudet erfarer at pasienter og brukere i liten 
grad kjenner sine rettigheter og benytter i liten 
grad sin klageadgang. Stadig flere pasienter 
har i tillegg et annet morsmål enn norsk. De har 
også krav på informasjon, og informasjonen 
må være tilpasset. Det er derfor viktig at tolk 
benyttes ved behov, og at tjenesten sørger for 
at det skjer med bruk av tolk. Uten at det skjer, 
vil en økende gruppe av den norske befolkning 
miste muligheten til å ivareta sine pasient- og 
brukerrettigheter. 

Manglende kunnskap hos tjenesteyterne
I dialog med tjenesteytere erfarer ombudene den 
samme mangelen på kunnskap. Et eksempel er 
den mangelfulle oppfølgingen av rettighetsklager. 
Det kan være klage på at du ikke får plass på 
sykehjem, at spesialisthelsetjenesten mener du 
ikke har rett på behandling for ditt rusmisbruk 
eller klage på at din datter ikke får nødvendig 
hjelp for sine spiseforstyrrelser. Ombudet 
erfarer at det i for liten grad informeres om 
klageadgangen, og at det i for liten grad gis 
klagebistand til de som trenger det, for eksempel 
ved å informere om at det er en bistand de kan få 
hos pasient- og brukerombudene slik pasient- og 
brukerrettighetsloven forutsetter.. 

Dersom en pasient eller bruker blir påført skade 
eller alvorlige komplikasjoner, skal det informeres 
om dette og om muligheten til å få bistand fra 
Pasient- og brukerombudet, søke erstatning fra 
Norsk pasientskadeerstatning og adgangen til å 
anmode Fylkesmannen om å vurdere det som har 
skjedd. Ikke sjelden møter vi pasienter som ikke 
har fått denne informasjonen.

Svært alvorlig er det at mange tjenesteytere 
heller ikke kjenner til reglene for hvordan en 
klage skal behandles når den først er mottatt. 
Dersom tjenesteyter opprettholder sin 
opprinnelige beslutning, skal de oversende saken 
til Fylkesmannen for klagesaksbehandling. Her 
syndes det. Det gir grunn til alvorlig bekymring. Vi 
vet at klage- og tilsynsmyndighetene er bekymret 
for at antall rettighetsaker de mottar er lavt. 
Rettighetsklager skal bidra til å sikre pasienter 
og brukeres rett til lik tilgang til tjenester av god 
kvalitet. Avgjørelser i klagesaker skal gi tjenestene 
en uavhengig tilbakemelding på nivået og 
kvaliteten på deres tjenester. Isolerer vi klagesaker 
på kommunale helse- og omsorgstjenester til 
fylkesmennene i 2014 er omgjøringsprosenten 
på 41 prosent (Tilsynsmelding 2014). En svært 
høy omgjøringsprosent som gir grunnlag 
for bekymring for om kommunale helse- og 
omsorgstjenester tildeles i et forsvarlig omfang. 
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Tilsynsmyndighetenes rolle
Det er tjenesteyterne selv som har ansvaret 
for at tjenestene er trygge og forsvarlige 
og for at alvorlige hendelser følges opp. 
Tilsynsmyndighetene er et viktig korrektiv til 
hvordan dette ansvaret følges opp og har en 
sentral rettssikkerhetsfunksjon. Pasienter og 
brukere må kunne ha tillit til at klagene som 
fremsettes overfor Fylkesmannen blir behandlet 
raskt, riktig og uavhengig. Det reageres på 
avgjørelser som kan være vanskelig å forstå fordi 
begrunnelsen er knapp, og det reageres på lang 
saksbehandlingstid. Dette undergraver tilliten 
til tilsynet ikke bare blant pasienter og deres 
pårørende, men også blant tjenesteyterne.

Politikernes ansvar
Det er ikke tilstrekkelig å ha politikere som stadig 
fyller på med nye pasient- og brukerrettigheter og 
ulike former for retningslinjer. Politikere må også 
forsikre seg om at helse- og omsorgstjenesten 
og tilsynsmyndighetene kapasitetsmessig 
og organisatorisk er i stand til å oppfylle de 
forventninger rettighetene gir.
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De kommunale helse-  
og  omsorgstjenestene  
i Oslo og  Akershus
Kommunene tilføres stadig nye oppgaver og utfordres både i forhold til 
økonomiske og menneskelige ressurser, samt i forhold til organisering. Dette 
fordrer økt kompetanse hos de som jobber i denne delen av det norske 
helse- og omsorgssystemet. Det er nødvendig ikke bare å fokusere på «antall 
hender» innenfor denne sektoren, men også den samlede kompetanse som 
kreves med endrede oppgaver hos ansatte og ledere. 
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Ombudet er opptatt av at de ulike tjenestesteder 
skal ha gode systemer for å fange opp avvik i 
tjenestetilbudet og at disse brukes aktivt i et 
kontinuerlig forbedringsarbeid. 

Dette stiller store krav til gode ledere på alle 
nivå, som formidler viktigheten av systematisk 
arbeid med å registrere uønskede hendelser. 
Samtidig som den enkelte medarbeider ser at 
rapporterte avvik medfører for eksempel endring 
i rutiner eller tiltak for å høyne kompetansenivået. 
Brukerne av tjenestetilbudet må også bli hørt. 
Brukerundersøkelser bør utføres på flere områder 
enn i dag og resultatene må benyttes i det 
kontinuerlige kvalitets- og forbedringsarbeidet. 
De som jobber i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, fra helsesøster, fastlege og 
fysioterapeut til ansatte i hjemmetjenesten, 
på institusjon og på tildelingskontor, har 
også et selvstendig ansvar for å formidle 
svakheter i tjenestetilbudet til administrativ 
og politisk ledelse i bydel eller kommune. Det 
er de folkevalgte som sitter med det øverste 
ansvar og som også fordeler de økonomiske 
ressursene. Bevilgende myndigheter må på sin 
side etterspørre en beskrivelse av den reelle 
situasjonen. 

Fastlegeordningen 
De fleste er fornøyd med sin fastlege, 
men tilgjengelighet nevnes stadig i 

henvendelser Ombudet mottar.  Formålet med 
fastlegeordningen er å sikre at alle får nødvendige 
allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, og 
at personer bosatt i Norge har en fast allmennlege 
å forholde seg til. I forskrift om fastlegeordning i 
kommunene, kreves det at systemet for mottak 
av telefonhenvendelser skal innrettes slik at 
80 prosent av alle henvendelser normalt skal 
besvares innen to minutter på arbeidsdager med 
normal pågang.  Ikke alle legekontor oppfyller 
dette kravet. Pasienter som står på liste hos en 
fastlege skal få tilbud om konsultasjon så tidlig 
som mulig og normalt innen fem arbeidsdager. 
Bare unntaksvis åpner forskriften for lengre 
ventetid. 

CASE: Jeg har en fastlege som jeg skulle gjerne hatt 
videre, men hun har liten tid. Hun sa i starten da jeg 
kom til henne at de jobbet med å få ned ventetiden. 
Dette opplever jeg har blitt verre. Nå tar det ca en 
måned før jeg får time. Jeg har ikke lyst til å skifte 
fastlege, men ser ikke en annen løsning. Min fastlege 
er flink, grundig, seriøs og har opparbeidet seg god 
kjennskap til min sykdomssituasjon og historie. 
Nå må jeg starte på nytt igjen. Er det virkelig slik 
fastlegeordningen skal fungere? 

Pasienter klager på manglende tilgjengelighet 
på telefonen, at de må vente lenge på en 
timeavtale, at de må vente lenge når de først 
kommer til en avtale og at legen har lite tid under 
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konsultasjonen. En mann spurte retorisk:

CASE: Vil en lege akseptere at han mer som en regel 
enn som et unntak, må vente 45 minutter utover 
avtalt tid ved besøk hos sin frisør? 

For personer innvandret til landet, som ikke har 
fått personnummer oppstår en annen utfordring. 
D-nummeret som er det foreløpige nummeret 
flyktninger får, lar seg ikke bruke når en skal velge 
fastlege på internett. Å ha D-nummer innebærer 
således at de må oppsøke en og en fastlege, dette 
er tidkrevende. Ombudet er informert om at flere 
leger opplyser at listene deres er fulle.  Ombudet 
mener at D-nummer bør kunne benyttes når 
en skal velge fastlege. Behovet for fastlege er 
viktig for oss alle, og ikke minst for nyankomne 
flyktninger med krevende tid bak seg. Fastlegen 
vil også spare akuttapparatet fordi en vil hindre 
unødige henvendelser. 

Spørsmål knyttet til betaling
Ombudene er tilfreds med at det fra 1.januar 2016 
ikke er tillatt å ta gebyr for betaling i terminal. 
Ombudskontorene har hatt mange henvendelser 
om gebyrer både i 2014 og 2015. For at pasienter 
skal trygges ytterligere foreslår Ombudet å 
endre utformingen på fakturaene som blir sendt 
pasientene. Ofte kan pasienten få en faktura 
hvor det er brukt koder til å forklare beløp, uten 
at disse kodene er nærmere forklart. Dette gjør 

det vanskelig for pasienten å kontrollere hva det 
kreves betalt for. Det vil også fungere som en 
ytterligere kvalitetssjekk for pasienten.  

Henvisninger
Det klages på kvaliteten på henvisninger, og 
klagene kommer både fra pasienter og ansatte 
i spesialisthelsetjenesten. Mange fastleger 
praktiserer innsyn i henvisningene til sine 
pasienter. Ombudet mener åpenhet kan bidra til 
bedre kvalitet og større trygghet for pasientene. 
Ombudet anbefaler samtlige å etablere en slik 
praksis, også i tilfeller der det ikke er pasienten 
selv som skal sørge for at henvisningen 
videresendes en spesialist. 

Pasientjournalen. 
Pasienter har spørsmål rundt innsynsrett, retting 
eller sletting. Der behandlende lege har nektet å 
utføre sletting og/eller retting har Ombudet ved 
flere anledninger bistått pasienten til utforming 
og oversendelse av klage til Fylkesmannen. 
En mer spesiell sak ble oversendt Fylkesmannen 
i mars 2015. Det etter en henvendelse fra 
en pasient i forbindelse med at det var reist 
straffesak mot en fastlege som skal ha ført 
feilaktige opplysninger i pasientjournalene i 
vinnings hensikt. Det var opplyst at det særlig 
var helseopplysninger om barn som var feilført. 
Ombudet er ikke kjent med at denne legens 
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pasienter er informert om at det kan være ført 
feil opplysninger i deres journal. Dette kan føre 
til at feilaktige opplysninger i journalen får 
konsekvenser for senere helehjelp og påvirke 
muligheten for å få forsikring. Saken er fortsatt til 
behandling hos Fylkesmannen.

Evaluering
Pasient- og brukerombudene i Norge har i flere 
år etterlyst en evaluering av fastlegeordningen. 
Ombudene ser at fastlegene stadig tillegges 
nye oppgaver og er en av hjørnesteinene i 
helsetjenesten. Fastlegeordningen bør derfor 
evalueres for å sikre at ordningen møter 
pasientenes behov. Det bør også føres nøyere 
tilsyn med tilgjengeligheten hos fastleger, og om 
de organiserer sine lister og sitt arbeid på en måte 
som gjør at forpliktelsene i fastlege forskriften 
ivaretas. 

Bestillerkontor/Tildelingskontor/
Søknadskontor/Tjenestetildeling/ 
Tildelingsenhet/Tildelingsteamet 
Ombudet har i løpet av 2015 mottatt flere 
henvendelser knyttet til navnet på hvor man skal 
henvende seg i sin bydel eller kommune for å 
søke om ulike helse- og omsorgstjenester. Kjært 
barn har mange navn, men for innbyggere skaper 
dette forvirring. I Oslo er det i tillegg et problem at 
kommunens sentrale telefonmottak, 02180, ikke 

bruker samme benevnelse på det aktuelle kontor 
som bydelen selv gjør. Ombudet anbefaler at en 
finner frem til et felles navn, til brukerens beste.

En annen problemstilling som bringes inn relativt 
hyppig er manglende tilgjengelighet.

CASE: Jeg ringte 02180 og ba om å få bli satt over 
til bestillerkontoret i bydel Frogner. Det står det 
på internett at kontoret heter. Etter en kort pause 
sa vedkommende i andre enden; «Å ja, du skal til 
søknadskontoret», før han satte meg over. Der ringte 
det i tre minutter, uten at noe skjedde, så ble linjen 
brutt. Jeg ringte opp igjen til 02180, denne gangen 
ba jeg om søknadskontoret, og ble på ny satt over. 
Denne gangen kom jeg raskt til et sentralbord hvor 
en automat fortalte meg at det var stor pågang på 
telefonen. Jevnlig fikk jeg takknemlig beskjed; «Takk 
for at du venter». Det tok hele 7 minutter før noen 
svarte. 
Jeg forstår godt at folk gir opp.

Enkelte kontor har ikke publikumsmottak. 
Ombudet mener det burde være problemfritt 
for innbyggere å levere søknad og nødvendige 
papirer personlig. 

Mange opplyser at det tar lang tid å få behandlet 
søknader. De enkelte kontor må ha gode rutiner 
for å fange opp økende saksbehandlingstid. 
Det er også vesentlig at de ulike kontorene gir 
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søkere tilbakemelding når saksbehandlingen 
tar lengre tid enn søkerne ble forespeilet på 
søknadstidspunktet. 

Ombudet må også minne tildelingskontorene i 
bydeler og kommuner om plikten til uoppfordret 
å sende inn klage til Fylkesmannen der vedtaket 
ikke omgjøres i førsteinstans. Plikten gjelder også 
der bestillerkontor fatter et omgjøringsvedtak 
som bare delvis gir søker medhold. Dette synes 
ikke alltid å være praksis i alle saker ved alle 
tildelingskontor i våre to fylker.

Når det gjelder begrunnelsen i vedtak har 
Ombudet sett at det ikke alltid er tatt stilling til 
søkers anførsler, at avslaget kun er begrunnet ut 
fra bydelens egne observasjoner. Det er heller 
ikke alltid det er tatt stilling til informasjon 
fra andre tjenesteytere, som fastlegen eller 
spesialisthelsetjenesten. Ombudet har også sett 
eksempler på at fakta ikke er oppdatert, noe som 
er egnet til å gi inntrykk av at bestillerkontor 
legger vekt på «gamle» forhold.  Alt dette er 
faktorer som gjør et eventuelt avslag vanskeligere 
å forstå for den som har søkt om en tjeneste. At 
søkers argumenter tas inn i vedtaket synliggjør 
også vilje til brukermedvirkning i enkeltsaker.
Ombudet er også blitt formidlet gjennom våre 
klienter at papirer de har levert tildelingskontoret 
”blir borte” i søknadsprosessen. Ombudet ble på 
et møte med et tildelingskontor gjort kjent med 

at det systemet som brukes til saksbehandling 
i Oslo kommune, Gerica, ikke tillater å legge 
inn scannede dokumenter. Det medfører at 
inngående dokumenter lagres i papirformat, mens 
utgående dokumenter lagres digitalt. Muligheten 
for feil som nevnt over er da i høyeste grad til 
stede. Saksbehandlere har også selv ovenfor 
Ombudet gitt uttrykk for at dette er et problem 
og at man i flere år har etterspurt et fullelektronisk 
saksbehandlingssystem. Ombudet oppfordrer 
Oslo kommune å utvikle et slikt system. 

Det samme gjelder selvfølgelig for kommunene 
i Akershus i den grad kontorer der heller ikke har 
mulighet for å jobbe i et fullelektronisk system. 

Omsorgstrappen
Omsorgstrappen er et begrep som ble innført 
for å visualisere kommunens ansvar for å tilby 
tjenester av et visst omfang. Tjenestetilbudene 
i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 
spenner fra lavt til høyt omsorgsnivå, fra for 
eksempel praktisk bistand i form av hjelp til vask 
av bolig til plass i heldøgnsinstitusjon. Ombudet 
ser at det tidvis råder uenighet om hvor på 
omsorgstrappen den enkelte befinner seg. Den 
som søker om tjenester mener kanskje at det er 
behov for mer tjenester enn hva for eksempel 
et tildelingskontor mener. Pårørende, fastlegen 
og representanter fra spesialisthelsetjenesten 
kan ha andre oppfatninger. Der kommunen/
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bydelen tilbyr den enkelte mindre tjenester enn 
hva annet helsepersonell tilrår i sine uttalelser 
vil dette kunne skape utrygghet hos både 
tjenestemottaker og pårørende. Her påligger 
det kommune/bydel et særlig ansvar for å 
trygge den enkelte, gjennom å klargjøre den 
behovskartlegging de har gjennomført og de 
tjenester bydelen tilbyr. Det er ikke alle som vet 
at hjemmesykepleien i dag håndterer brukere 
med mer sammensatte lidelser og mer komplekse 
pleie- og omsorgsfaglige behov i dag enn hva 
som var tilfelle for bare få år siden.

Avslutningsvis ønsker Ombudet å løfte en 
problemstilling som tar opp vedtak om lindrende 
(palliativ) behandling i institusjon. Dette er 
behandlingsopphold som tildeles mennesker 
i livets aller siste fase. Vi har blitt kontaktet av 
pårørende som finner det svært uverdig at den 
det gjelder tildeles vedtak for avgrensede tidsrom 
på en eller to uker om gangen. En av de som lå 
for døden hadde formidlet til sine pårørende en 
opplevelse av usikkerhet i forhold til om han ville 
bli utskrevet og sendt hjem for dø der. 

CASE: Det må, og kan ikke, være slik at en døende 
pasient får en slik vilkårlig og nådeløs behandling 
av det offentlige helsevesenet. Vi, som pårørende, 
opplevde det som svært vondt. Jeg glemmer ikke, og 
vil aldri glemme, den siste levetiden min bror hadde.  
   

Tilrettelagt transport
Ombudet mottar fortsatt mange henvendelser 
om tilrettelagt transport (TT). Henvendelsene 
omfattet i hovedsak klage på lang 
saksbehandlingstid, avslag på søknad om TT-kort 
eller avslag på søknad om tilleggsreiser. 

CASE: En klient tok høsten 2015 kontakt med 
Ombudet på vegne av sin 88 år gamle far. I 
søknaden om TT-kort var det opplyst at far kunne gå 
200 meter og at han av og til brukte stokk. I vedtaket 
forutsatte bydelen at han kunne gå til holdeplassen 
800 meter dersom han brukte stokk hele tiden og 
ikke bare «av og til». Dette stikk i strid med anførsler 
fra søker og hans fastlege som begge sa han var ute 
av stand til å benytte seg av offentlig transport. I 
samtale med Ombudet sa sønnen; «Han kan maks 
gå 200 meter, enten han bruker stokk eller ikke! 
 
Ombudet oppfordret klienten til å klage på vedtaket.

Mange av de som kontaktet Ombudet hadde 
ikke forstått begrunnelsen i vedtaket, for enkelte 
var en samtale med saksbehandler ved vårt 
kontor tilstrekkelig for søker, enten til å fremme 
klage på egenhånd, eller se at avslaget var 
berettiget. I andre tilfeller bisto Ombudet søker 
i klageprosessen, enten ved å fremme klagen på 
søkers vegne, eller bidra med formuleringer og 
argumenter til bruk i klagen.
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I året som gikk endret Oslo kommune sin forskrift 
om tilrettelagt transport for personer med 
forflytningsvansker. Det ble i den forbindelse 
foretatt en endring i bestemmelsen gjeldende 
tildeling av tilleggsreiser. Byrådet og Bystyret 
ønsket med den nye forskriften å sette strengere 
vilkår for søkere mellom 6 og 67 år i forhold til 
å få tildelt reiser utover de tilmålte 150 i året. 
Forarbeidene er imidlertid ikke klare på om man 
samtidig ønsket å gjøre det lettere for personer 
over 67 år å få medhold i tilsvarende søknad om 
tilleggsreiser, utover de 70 turer som tildeles 
denne gruppen ved årets begynnelse. Det er kun 
noen få måneder siden endringen ble vedtatt og 
Ombudet har ikke fått tilbakemeldinger angående 
endringens betydning for brukere av TT-tjenesten, 
men vil ha fokus på dette i året som kommer. 

Brukerstyrt personlig assistanse
BPA-ordningen må være forutsigbar og i tråd med 
dens intensjon om å styrke funksjonshemmedes 
muligheter til deltakelse i samfunnet, basert på 
den enkeltes forutsetninger slik det fremkommer 
i Ot.prp. nr. 8 (1999-2000). Det er store forskjeller 
i hvordan bydelene og kommunene tilbyr 
ordningen og mange brukere opplever at det ikke 
tas tilstrekkelig hensyn til brukernes individuelle 
behov og deres faktiske rett til medvirkning og 
selvbestemmelse i eget liv.

Henvendelser om BPA omhandler ofte reduksjon 
i antall tildelte timer, noen får med ulike 
begrunnelser ikke tildelt BPA, mens andre igjen 
har fått avslag på søknad om utvidet tjeneste. 
Noen av de som har tatt kontakt har hatt BPA 
i lang tid. På bakgrunn av et hjemmebesøk fra 
tildelingskontoret har de nå fått redusert antall 
timer per måned. Selv mener de at det er nettopp 
det omfanget de hadde før reduksjonen som er 
årsak til at de har den funksjonsevne de har nå. 

Ombudet har forståelse for at bydel/kommune 
ser behovet for med jevne mellomrom å foreta 
en fornyet vurdering av tjenestetilbud i forhold 
til brukers behov. Det forutsettes imidlertid en 
grundig utredning, inkludert brukerens egne 
oppfatninger. Etter en eventuell reduksjon bør det 
foretas jevnlige undersøkelser i forhold til hvilke 
konsekvenser reduksjonen har hatt for brukers 
funksjonsnivå og om kravet til nødvendige og 
forsvarlige helsetjenester er imøtekommet.

BPA ble rettighetsfestet for enkelte grupper fra 
01.01.15 med begrensinger knyttet til alder, 
behov og antall timer. Rettighetsfesting i seg 
selv er ikke tilstrekkelig for å sikre den enkelte 
riktige og forutsigbare tjenester. Ombudene ga 
i sin høringsuttalelse til lovendringen uttrykk 
for bekymring for om endringen i realiteten 
undergraver ordningens innhold og formål selv 
om det vil innebære en styrket rettsstilling for 



35

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus | Sosial- og eldreombudet i Oslo

noen brukere. Ombudene var således kritisk 
til lovendringens konsekvenser med tanke på 
kommunenes mulighet til å spekulere i å stipulere 
brukerens behov for bistand under lovens 
minstekrav til omfang og varighet. Vi har hatt 
saker dette året som tilsier at dette har skjedd.

Hjemmetjenester
Henvendelsene om hjemmetjenestene 
omhandler særlig fem forhold; antallet 
den enkelte må forholde seg til, mangelfull 
informasjon, tidsbruk, lite omsorgsfull behandling 
og mangelfull kompetanse. I tillegg nevnes 
språklige utfordringer i en bisetning fra mange av 
de som henvender seg.

Det er krevende å få til en turnus som gjør at den 
enkelte mottaker av hjemmetjenester får færrest 
mulig å forholde seg til. Det er et paradoks at 
jo mer hjelpetrengende og jo større behovet er 
for kontinuitet, jo flere må en forholde seg til. 
Dette vet vi skaper utrygghet hos mange og vi er 
bekymret for om det i tilstrekkelig grad blir mulig 
å observere og følge opp endringen i somatisk 
og psykisk helsetilstand hos den enkelte. Dette 
er heller ikke alle hjemmeboende som, av ulike 
årsaker, er i stand til å formidle sine behov for 
bistand. Ombudet er særlig bekymret for eldre 
med sviktende evne til å ivareta egne behov som 
følge av nedsatte kognitive evner. Det er vesentlig 

at hjelpeapparatet fanger opp slike endringer og 
er i tett dialog med fastlegen om den enkeltes 
samtykkekompetanse. Dette for å sikre at de 
mottar nødvendig helsehjelp.

Mangel på informasjon omhandler flere forhold; 
men det de fleste vi snakker med er opptatt av er 
når hjelpen kommer. Mange opplever at avtalte 
tidspunkter ikke overholdes, at de ikke får beskjed 
om endring i tidspunktene og at de mister 
råderetten over egen dag.

For mange er hjemmetjenesten det eneste 
besøket i løpet av døgnet. Når det klare målet er 
at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig, må 
også ensomhet og mulighet for sosial kontakt 
være tema. Det er viktig at det settes av tid til å 
gi den enkelte en opplevelse av verdighet i møte 
med tjenesteyter. For mange vil det for eksempel 
ikke være nok at maten settes på bordet. For at de 
faktisk skal spise den, trenger de også litt selskap. 
Når en vet hvor viktig ernæring er, må også dette 
være et tema .
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CASE: Når pårørende kom lørdag formiddag så de 
at blodsukkeret kvelden før var målt til 28,8, svært 
høyt over anbefalt nivå. Vanlig dose insulin var 
gitt, men ellers ingen tiltak. Lørdag morgen hadde 
ikke hjemmetjenesten kontrollert blodsukkeret. 
Søndag klokken 1330 kommer pårørende igjen på 
besøk. Moren var da ikke stelt og den som hadde 
hjulpet henne med frokosten hadde ikke ryddet inn i 
kjøleskapet, mat og melk sto fortsatt på benken flere 
timer senere.    
Sønn til eldre dame i Oslo

Oslo kommune er heldig som har mange 
nasjonaliteter i arbeidsstokken sin. Det bidrar til et 
større mangfold, men det byr også på utfordringer 
i forhold til språk. Det er en tilbakemelding vi får 
fra alle kanter, fra brukere, pårørende og fra de 
ansatte i tjenesten. Det er viktig at Oslo kommune 
sikrer ressurser og setter av tid så disse viktige 
ansatte får nødvendig språkopplæring. 

Oslo kommune forsøker nå en ny organisering av 
sine hjemmetjenester. Fire bydeler er valgt til å 
være pilotbydeler for tillitsreformen, et prosjekt 
som innebærer at de ansatte i hjemmetjenesten 
skal få tilbake kontrollen over tidsbruk på egen 
arbeidsplass. Tillitsreformen utfordrer ledere i 
hjemmetjenesten fordi den enkeltes kompetanse 
vil være avgjørende for reformens suksess. 
Ombudet ser frem til evaluering av pilotforsøkene. 

Samlokaliserte boliger
I flere kommuner og bydeler har man valgt å 
samle boliger for personer med psykisk og/
eller fysisk funksjonsnedsettelse med større eller 
mindre pleie- og omsorgsbehov. Dette for bedre 
å kunne utnytte personalressurser, samtidig som 
beboerne vil kunne ha glede av å bo sammen 
med andre. Disse menneskene er en sårbar 
gruppe som i en del tilfeller vil ha behov for 
bistand til å kreve sine rettigheter oppfylt, blant 
annet grunnet kognitive utfordringer og/eller 
manglende språk. Dette samtidig som mange 
pårørende er slitne etter å ha «kjempet for» sine 
nærmeste i mange år allerede. 

Ombudet har i løpet av 2015 blitt kontaktet av 
flere foreldre til unge funksjonshemmede i Oslo. 
Problemet har vært egen bolig når barna blir 
18 år. Det kan synes som om enkelte bydeler 
ikke har noen strategi i forhold til å veilede og 
bistå foreldre/pårørende i denne situasjonen. 
Oslo kommune har ingen synlig felles strategi 
for denne type boliger. Ombudet kontaktet 
Helseetaten for å få ytterligere informasjon 
rundt problemstillingen. Det er angivelig 110 
kommunalt organiserte samlokaliserte boliger 
i Oslo, administrert på bydelsnivå. Ombudet 
kontaktet derfor Velferdsetaten i Oslo kommune 
30.11.15 for å få svar på hvor mange boliger av 
denne typen kommunen disponerer og hvordan 
man ligger an i forhold til anbefalt økning i 
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ovennevnte boligplan. Ombudet venter svar på 
dette.  

Et annet moment vedrørende samlokaliserte 
boliger er at tilsynsordningen ikke synes optimal. 
I 2013 sa byråd Aud Kvalbein: «Det har ikke 
vært gjennomført kvalitetsrevisjoner i boliger 
med heldøgns bo- og omsorgstilbud, slik som 
kommunen har gjort i sykehjem. Jeg har bedt 
Helseetaten foreta en gjennomgang på kvaliteten 
ved et utvalg at denne type boliger slik at vi 
vinner erfaringer med kvalitetsrevisjoner for disse 
tjenester.»1

I mai 2015 publiserte Helseetaten en rapport fra 
kvalitetsrevisjoner utført i sju tilfeldig uttrukne 
samlokaliserte boliger i 2014.2  I revisjonen ble det 
fokusert på tre ulike områder. Det ble funnet totalt 
11 avvik og ble gitt 2 merknader. De tre områdene 
var ernæring (5 avvik), legemiddelhåndtering (4 
avvik og 1 merknad) og avvikshåndtering (2 avvik 
og 1 merknad). Ombudet anbefaler at kommunen 
utvider kvalitetsrevisjonen til alle boliger av denne 
typen, der det med gitte intervaller gjennomføres 
gode kvalitetsrevisjoner. Det anbefales samtidig 
at denne og andre tilsvarende rapporter legges 
lett tilgjengelig på Oslo kommunes hjemmesider, 

slik at kommunens innbyggere kan nyttiggjøre 
seg denne informasjonen. I den grad kommuner 
i Akershus heller ikke har rutiner for denne 
type boliger, gjelder Ombudets anbefalinger 
tilsvarende for disse kommunene.

Omsorg+ 
For at den enkelte skal kunne bo lengst mulig 
i eget hjem har det offentlige tatt ansvar for 
å bygge såkalte omsorgsboliger, i Oslo også 
Omsorg+ boliger. Det varierer noe i kommunene 
hvilke tjenester som tilbys i Omsorg + boliger. 
Oslos Omsorgs+ boliger er døgnbemannet 
av personell uten helsefaglig bakgrunn. 
Bemanningen har der ikke ansvar for de pleie- 
og omsorgsbehovene den enkelte beboer har. 
Dette er tjenester som skal tilbys fra bydelen, på 
lik linje som til andre hjemmeboende. Ansatte 
og beboere har formidlet til Ombudet at bistand 
fra fastlege og bydelen ellers blir vanskeligere 
tilgjengelig med en gang du flytter inn i Omsorg+.  
Det forventes at husvert gjør sykepleiefaglige 
vurderinger og følger opp beboerne i langt større 
grad enn det mandatet, og ressursene, tilsier. 
Dette er bekymringsfullt i seg selv, og desto mer 
ettersom vi også fortelles at eldre som tildeles 

1 https://www.oslo.kommune.no/dok/Vedlegg%5C2013_08%5C1015322_1_1.PDF 
2 https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Statistikk/Kvalitetsrapporter%20-%20
Helse%20og%20sosial/Samlerapport%20for%20kvalitetsrevisjoner%20i%20boliger%202014.pdf 
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Omsorg+ stadig er mer pleietrengende, og at 
trappen videre til en sykehjemsplass er bratt.

For Oslos innbyggere er Omsorg + et 
knapphetsgode. Ved utgangen av 2015 var det 
545 boliger totalt i Oslo. Ombudet har mottatt 
et økende antall henvendelser rundt tildeling 
og ventetid, og noen forteller at de har blitt 
forespeilet opptil to års ventetid på omsorg+-
bolig, mens andre ikke engang får komme på 
venteliste, selv om de i utgangspunktet fyller 
vilkårene som følger av Omsorg+forskriften. 
Ombudet mener at Omsorg+ boliger er et viktig 
bidrag til at mange kan bo lengre i egen bolig i 
Oslo. Det samme gjelder tilgangen på tilsvarende 
boliger for innbyggere i målgruppen bosatt i 
Akershus.

CASE: Etter purring fra undertegnede på 
klagebehandling i Velferdsetaten, fikk vi beskjed 
derfra om at det kunne ta lang tid å få svar, men 
at vi i mellomtiden kunne søke på nytt. Men 
bydelen skriver i brev av 25.2.2014 at de ikke kan 
behandle en ny søknad før Velferdsetaten har svart. 
Velferdsetaten opplyser  i brev av 11.3.2014 at det vil 
ta ytterligere seks måneder å svare på klagen. Når 
man er godt over 90 år, fortoner saksbehandlingstid 
på mer enn 1 ½ år nærmest som et ønske om at 
søker skal falle bort». 

Til historien hører det med at to år og ni måneder 
etter den første søknaden, ble klagen tatt til følge 
og damen satt på venteliste i bydelen.

Omsorg+ er et relativt nytt tilbud, der kunnskapen 
om hvilken effekt denne type boligorganisering 
har for den enkelte og for tjenestetilbudet som 
helhet bør økes. Ombudet er kjent med at det er 
søkt midler til en studie rundt ordningen. Dette vil 
bidra til å skaffe kunnskap om og hvordan dette 
boligtilbudet gir en gevinst, økonomisk, i form av 
økt kvalitet på tjenester samt ved økt livskvalitet 
for beboerne og deres pårørende. 
Informasjonen om Omsorg+ tilbudet bør styrkes. 
Hva dette er, hvor de er og hva som tilbys i 
boligene er ikke er lett tilgjengelig på nettsidene 
til Oslo kommune. For at byens befolkning 
skal kunne nyttiggjøre seg det offentlige 
tjenestetilbudet, er tilgang på informasjon av 
avgjørende betydning. 

Korttidsopphold – rehabiliteringsopphold
I Oslo har man det siste året valgt å 
omorganisere denne tjenesten. Tidligere var 
det korttidsplasser ved ordinære sykehjem, 
mens dette nå er tillagt egne institusjoner, 
med felles betegnelsen «helsehus». Det ses 
en tendens også i større Akershuskommuner 
til at man velger å samle dette tilbudet. I 
utgangspunktet mener Ombudet dette er en 
god løsning. Det medfører at kompetansen 
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rundt rehabilitering og hverdagsmestring samles 
i større enheter. Samtidig kan det gi grunn til 
bekymring at tilstedeværelsen av kompetanse 
i langtidsinstitusjoner reduseres tilsvarende. 
Ikke minst gjelder dette i forhold til ergo- og 
fysioterapi, men også i forhold til tilgang på 
legetjenester. Dette er noe Ombudet vil ha fokus 
på i årene som kommer.

I Oslo har det også vært slik at det har 
vært ulike typer tjenestetilbud innad i det 
enkelte helsehus. Noen avdelinger betegnes 
rehabiliteringsavdeling, andre korttidsavdeling. 
Det er tildelingskontoret i den enkelte 
bydel som avgjør om den enkelte tildeles 
korttids- eller rehabiliteringsopphold. Dette 
har hatt betydning for tjenestetilbudet, 
da det ved rehabiliteringsavdelingene gis 
tilbud om betydelig mer fysioterapi enn ved 
korttidsavdelingene. Dette er en problemstilling 
som ved flere tilfeller er meldt inn til Ombudet, 
der bruker og/eller pårørende mener manglende 
tjenestetilbud har medført at den enkeltes 
rehabiliteringspotensiale ikke har blitt utnyttet 
fullt ut. I et par tilfeller er problemstillingen 
også oversendt Fylkesmannen med anmodning 
om en vurdering opp mot lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester og Norsk 
pasientskadeerstatning.

CASE: Når det gjelder oppholdstype mener 
pårørende at sykehuset før utskriving hadde 
gitt signaler om at det ved riktig trening kunne 
forventes god rehabilitering og at [X] kunne komme 
tilbake til hjemmet. Dette fordret trening under 
veiledning av fagspesialist som fysioterapeut. 
For pasienter innlagt korttidsavdeling er tilgang 
på fysioterapeut av et mye mindre omfang enn 
ved en rehabiliteringsavdeling. Det bes derfor om 
en vurdering av om det var i tråd med kravet om 
«nødvendig helsehjelp» at [X] kun fikk tilbud om 
korttidsplass. Etter påtrykk fra pårørende ble han 
overført til rehabiliteringsavdeling etter cirka 2 uker.

Fra Ombudets henvendelse til Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus

Ombudet har imidlertid fått signaler fra 
Sykehjemsetaten om at organiseringen av 
oppholdstyper vil endres, slik at det blir opp 
til det enkelte helsehus å foreta en konkret 
og fortløpende vurdering av den enkeltes 
tjenestebehov. 
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Sykehjem – langtidshjem
Øverste trinn på den før omtalte 
«omsorgstrappen» er langtidsplass på sykehjem 
eller tilsvarende institusjon. Ombudet mottar 
ulike henvendelser vedrørende dette tilbudet. I 
hovedsak gjelder henvendelsene enten avslag 
på søknad om sykehjemsplass, eller ønske om 
bistand eller informasjon rundt det å klage på 
de pleie- og omsorgstjenester som tilbys ved 
den enkelte institusjon. Noen kontakter også 
Ombudet med andre spørsmål, som for eksempel 
egenbetaling eller bygningstekniske anliggender. 

Når Ombudet kontaktes vedrørende avslag på 
sykehjemsplass har vi i hovedsak bistått med 
råd og veiledning rundt klageprosessen. Det er 
gitt råd og veiledning i forhold til hva som er 
viktig å ha med en slik klage og hvor den skal 
sendes. Ombudet følger også opp slike klager 
inn til Fylkesmannen, og erfarer at klager ofte får 
medhold.

Henvendelser som gjelder innholdet i tjenestene 
varierer mye. Noen har klaget på at beboerne 
fratas muligheten til å kontakte pleiepersonalet 
ved at «alarmsnorer» plasseres utenfor 
rekkevidde, noen klager på dårlig hygiene, 
både personlig hygiene og renhold av rom 
og bad. Andre igjen har klaget på manglende 
oppfølging i forhold til ernæring, medisinering 
og aktivitet. Flere av henvendelsene har resultert 

i at Fylkesmannen i Oslo og Akershus har blitt 
bedt om å opprette tilsynssak for å vurdere 
om den helsehjelp som er gitt er i tråd med 
forsvarlighetskravet i loven. Enten ved at vår 
klient har fått tilstrekkelig veiledning til selv 
å fremme klagen, eller ved at Ombudet har 
rettet en henvendelse på vegne av klienten. I de 
fleste tilfellene har Fylkesmannen kommet til at 
kravet til forsvarlig behandling synes oppfylt, 
samtidig som det vises til at god praksis tilsier 
at kvaliteten burde ha holdt et høyere nivå. 
Det er også eksempler på at Fylkesmannen har 
kommet til at forsvarlighetskravet er brutt. Dette 
skjedde blant annet i en sak der en beboer hadde 
problemer med å ta til seg næring i løpet av et 
3 ukers korttidsopphold ved et sykehjem i Oslo. 
Den det gjelder ble til slutt innlagt sykehus: 
«Fylkesmannen vurderer at denne pasienten ikke 
fikk forsvarlig oppfølging og behandling når det 
gjelder ernæringstiltak ...»



41

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus | Sosial- og eldreombudet i Oslo

Avvikssystemer
Ombudet er opptatt av at kommunene har gode 
rutiner knyttet til sine avvikssystemer og at det er 
åpenhet i oppfølgingen av disse. Når det gjelder 
sykehjem aktualiserte dette seg i 2015 blant annet 
gjennom at Sykehjemsetaten i Oslo ble pålagt å 
offentliggjøre avvikene som var rapport i deres 
systemer. Ombudet er opptatt av åpenhet, men 
ser i utgangspunktet ikke nødvendigheten av 
at det gis innsyn i enhver avviksmelding. Vi er 
mer opptatt av at avvik meldes og at avvikene 
systematiseres og følges opp, og ikke minst at de 
benyttes i kvalitetsutvikling av tjenestetilbudet. 
I de rapporter Sykehjemsetaten i Oslo har 
utarbeidet i forbindelse med offentliggjøringen 
er det forskjeller i antall avvik som rapporteres 
fra institusjon til institusjon. Det er viktig at en 
god læringskultur underbygges av ledelsen, og 
at det ikke tas lett på uønskede hendelser som i 
dette tilfellet sitert i Aftenposten februar 2016 i et 
oppslag om kunnskap/kvalitet på sykehjem:

CASE: De ansatte ved XX sykehjem kan ikke huske 
at det har gått alvorlig galt noen gang. Men de 
innrømmer at beboere har brukket bein uten at de 
ansatte har oppdaget det. 

For at flertallet av avvik skal meldes må ledelsen 
i helse- og omsorgstjenesten sørge for god 
opplæring i bruken av meldesystemene blant 
alle de ansatte, samtidig som at det jobbes for 
en felles forståelse for viktigheten av å melde, 
ikke for å finne syndebukker, men for å redusere 
risikoen for at tilsvarende hendelser gjentas. Avvik 
og avviksrapportering er noe Ombudet ofte tar 
opp til diskusjon ved besøk i både kommunal og 
statlig helse- og omsorgstjeneste. 



Årsrapport 2015

42

Nav sosialtjenesten

Ombudets ansatte har daglig kontakt med de ulike sosialtjenestene i Oslo. 
Ofte i vanskelige saker der bruker og tjenesten ikke er enige om hva som 
har skjedd og hva som er rett. Ikke sjelden opplever vi at oppklaringer 
som ofte skyldes mangelfull informasjon og kommunikasjon bidrar til en 
rask og god løsning. Ombudet setter pris på denne samarbeidsformen 
med tjenestestedene og erfarer den som svært nyttig – for alle parter. 
Henvendelser følges også opp med råd og veiledning, møter, skriftlige klager 
og klager til Fylkesmannen. Alt etter en individuell vurdering av sakens 
karakter. 
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Sosialhjelp til barnefamilier
Ombudet har i flere år hatt fokus på 
barnefattigdom og hvordan NAV sosialtjenesten 
møter barnerike familier som mottar sosialhjelp. 
Rundskriv hovednr. 35 til lov om sosiale tjenester 
i NAV understreker at loven skal bidra til at 
utsatte barn og unge og deres familier skal få et 
helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Likevel 
erfarer Ombudet at barnas situasjon i for liten 
grad kartlegges ved vurdering av sosialhjelp til 
barnefamilier. Kartleggingen begrenser seg ofte 
til antall barn, alder og kjønn. I flere klagesaker 
som har vært behandlet hos Fylkesmannen 
kommenteres dette: «Fylkesmannen kan ikke 
se at det er foretatt tilstrekkelig kartlegging av 
barnas behov. I § 1 i sosialtjenesteloven legges 
det vekt på at loven skal bidra til at barn og unge 
og deres familier får et helhetlig og samordnet 
tjenestetilbud. Ved behandling av søknader fra 
personer med forsørgeransvar for barn, skal NAV-
kontoret sikre at det foretas kartlegging av barnas 
behov knyttet til for eksempel barnehage, klær, 
skoleutstyr, fritidsaktiviteter osv.»

Ofte vises det i vedtakene til Kvalitetshåndboka 
for NAV sosialtjenesten i Oslo der det står 
følgende:» I henhold til Oslo kommunes 
veiledende retningslinjer ytes det barnetillegg 
for hvert barn til og med familiens tredje. Når 
det ytes sosialhjelp til familier skal det alltid 
vurderes hvilke konsekvenser det får for barna. 

Det forutsettes at sosialhjelpssøknader blir 
individuelt vurdert, basert på det antall barn 
familien faktisk har. Det skal tas hensyn til 
utgifter til forsørgelse av alle barn.»  Ombudet 
har i flere år påpekt at dette gir seg uheldige 
utslag i vurderingen av hjelpebehovet til store 
barnefamilier. I 2011 ble dette også fulgt opp 
av Bystyret i vedtak I sak 286 i Bystyrets møte 
28.09.11: «Byrådet bes umiddelbart presisere 
overfor bydelene at barnefamilier med flere enn 
tre barn skal behandles individuelt ved utmåling 
av barnetillegg, og at eventuell praksis med 
automatikk i bortfall av ytterligere barnetillegg 
opphører. Denne presiseringen gjentas årlig i 
forbindelse med orientering om budsjettvedtak 
mht sosialstønad». 

Bystyrets vedtak medførte kun en liten 
endring i praksis, og fortsatt mottar Ombudet 
denne type saker. I desember 2014 svarte 
Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester 
på en henvendelse fra Ombudet og skrev at 
Byrådsavdelingen var av den oppfatning at 
beskrivelsen i Kvalitetshåndboken var i tråd med 
Bystyrets vedtak og at det årlig ble gjennomført 
en kartlegging av sosialhjelp til barnefamilier 
med flere enn tre barn, og at det der fremkom at 
mange barnefamilier mottar tilleggsytelser. Videre 
at de ville vurdere å ta inn Bystyrets vedtak av 
28.09.11 ved revidering av kvalitetshåndboken til 
sosialtjenesten våren 2015. 
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Kvalitetshåndboken ble revidert november 2015. 
Følgende står nå skrevet vedrørende utmåling 
av økonomisk sosialhjelp til barnefamilier: «I 
henhold til bystyrets veiledende retningslinjer for 
sosialhjelp, ytes det barnetillegg for hvert barn til 
og med familiens tredje. Når det ytes sosialhjelp til 
barnefamilier, skal det likevel alltid vurderes hvilke 
konsekvenser dette får for barna. Det forutsettes 
at søknader om sosialhjelp blir individuelt vurdert, 
basert på det antall barn familien faktisk har».

Ombudet oppfattet ikke dette å være i tråd med 
bystyrets vedtak.

Andre saker som berører barn og unge
Ombudet ble kontaktet av en familie fikk avslag 
på sosialhjelp til egenandel til tannregulering til 
sønnen:

CASE:  Foreldrene opplyste at han blir ertet 
på skolen på grunn av tennene og tannlegen 
anbefalte at behandling ikke ble utsatt. I avslaget 
vurderte sosialtjenesten at tannregulering ikke 
var nødvendig for familiens livsopphold og at § 
19 i sosialtjenesteloven ikke kom til anvendelse. 
Videre ga de familien råd og veiledning om å bruke 
datterens barnetrygd i to år dersom de ønsker at 
datteren skulle få tannregulering. Fylkesmannen 
omgjorde vedtaket og skrev: Fylkesmannen viser 
til formålsbestemmelsen og rundskrivet pkt 1.1.2.1 
om at loven skal bidra til at utsatte barn og unge 
og deres familie får et helhetlig og samordnet 
tjenestetilbud. Barn og unge skal ha en levestandard 
og livsvilkår som er tilstrekkelig for barnets fysiske, 
psykiske, åndelige og sosiale utvikling. Barn og 
unge er spesielt sårbare i vanskelige situasjoner, 
og NAV-kontoret må sørge for at deres særskilte 
behov blir ivaretatt i familiens møte med kontoret. 
Fylkesmannen kan ikke se at det er gjort i aktuell sak. 
Fylkesmannen kommenterte også sosialtjenestens 
forslag om å bruke barnetrygden. De vurderte dette 
som en lite forsvarlig løsning og uttalte at det er 
viktig å ta hensyn til at barna skal ha en så normal 
oppvekst som mulig.
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En annen sak berører foreldres forsørgelsesplikt 
overfor myndige barn og kravet til å vurdere den 
faktiske situasjonen:

CASE: En gutt på videregående skole (23 år) opplyste 
at han var blitt kastet ut hjemmefra på grunn av 
konflikt med familien, at han hadde overnattet hos 
venner noen netter, bodd ute de siste tre dagene og 
at han ikke hadde penger til å betale for et sted å 
bo. Klager hadde vedlagt uttalelse fra Uteseksjonen 
i Oslo samt minoritetsrådgiver ved skolen hans som 
bekreftet dette. NAV sosialtjenesten hadde avslått 
søknad om hjelp til midlertidig bolig. De vurderte 
at klager kunne bo hjemme hos sine foreldre, da 
disse skal ha forsørgelsesansvar ovenfor klager 
ettersom han var under videregående utdanning 
og at dette innebar at foreldrene skulle sørge for at 
sønnen hadde et sted å bo. NAV sosialtjenesten viste 
videre til et hjemmebesøk hos klagers foreldre der 
det ble observert en rammemadrass i stuen som var 
i bruk til overnatting og at det sto sko i gangen som 
tilhørte en ung mann. 

Fylkesmannen omgjorde vedtaket. Det ble 
vurdert at det var sannsynliggjort at klager var i 
en situasjon der han rent faktisk ikke ble forsørget 
fullt ut, og at han per dags dato sto uten fast bolig. 
Da sosialtjenestens hjemmebesøk hos klagers 
foreldre var uanmeldt, anmodet Fylkesmannen 
sosialtjenesten om å sjekke sine rutiner for 
uanmeldte hjemmebesøk. Fylkesmannen 

presiserte at et besøk skal anmeldes og avtales i 
samarbeid med familien når en offentlig instans 
skal ta seg inn i noens hjem.

I en annen sak ble inntektsberegningen av et 
utdanningsstipend tema:

CASE: Ombudet har bistått i en klagesak for en enslig 
forsørger med tre barn hvor stipend for eldste barn 
på videregående skole var blitt inntektsberegnet. 
NAV sosialtjenesten hadde inntektsberegnet hele 
stipendet på kr. 1.800 pr. måned ved vurdering 
av sosialhjelp. Etter klage foretok de en ny og 
inntekstberegnet kr. 800 av stipendet. 

Fylkesmannen omgjorde vedtaket og skrev: 
«NAV-kontoret anfører at de kan inntektsberegne 
deler av stipendet, fordi klager mottar fullt 
barnetillegg for sønnen, selv om han er over 18 år. 
Fylkesmannen vurderer at livsopphold og stipend 
må holdes adskilt i denne saken. Fylkesmannen 
understreker at sosial inkludering står sentralt i 
lovens formålsbestemmelse. Det innebærer at 
sønnen så langt det lar seg gjøre skal kunne delta 
på skolen, på lik linje med de andre elevene. Det 
fremstår ikke som rimelig at sønnens inntekt 
i form av stipend skal beregnes inn i morens 
økonomi, slik at han på den måten skal bidra til 
å forsørge sin familie. En parallell til dette kan 
trekkes til rundskrivet punkt 4.18.2.30 som sier at 
barnets inntekt må være av et visst omfang for at 
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et skal være tilstrekkelig til egen forsørgelse, og 
at inntekt fra ekstrajobb ved sien av skolen ikke 
skal føre til at foreldrene ikke mottar stønad for 
barnet.»

Kort tid etter at dette vedtaket ble omgjort er 
det gjort en endring i rundskrivet punkt 4.18.1 
som omhandler bestemmelsen om stønad til 
livsopphold. «Barns inntekt av arbeid i fritid 
og skoleferie ikke skal tas med i vurdering av 
søknad om og utmåling av økonomisk stønad 
til barnefamilier. Barn og unge som vokser opp i 
familier som mottar økonomisk stønad skal kunne 
disponere inntekt av arbeid i fritid og skoleferier 
på lik linje med andre barn.» 

Ombudet ser at det er viktig å arbeide for at 
barn i familier som mottar sosialhjelp i så stor 
grad om mulig skal ha samme muligheter som 
andre barn. Ombudet vil fortsatt ha stort fokus på 
barnefamilier som mottar sosialhjelp.

Manglende tilgjengelighet
Flere kontakter Ombudet fordi det er vanskelig å 
få kontakt med sosialtjenesten: Det er vanskelig 
å få timeavtale og at de blir ikke oppringt når de 
ber om det. Også Ombudet erfarer at det kan 
være vanskelig å få kontakt med sosialtjenesten. 
Det kan være vanskelig å komme gjennom på 
telefonen og det kan være utfordrende å få 
kontakt med stedfortreder eller nærmeste leder. 

Klienter kommer også til Ombudet når de ikke 
har forstått innholdet i vedtaket sitt. Vi informerer 
da om sosialtjenestens plikt til å sikre nødvendig 
informasjon, samtidig som vi forklarer innholdet 
i vedtaket. Vi råder også til å be om timeavtale 
og om å søke tjenesten opplysning, råd og 
veiledning. I en del av henvendelsene benytter 
Ombudet tolk, og ser at sosialtjenesten med 
fordel kunne benyttet tolk i flere av sine samtaler.

Flere klienter forteller at de har skiftet 
saksbehandler svært ofte, eller at ikke de vet 
hvem som er deres saksbehandler. Noen har ikke 
hatt timeavtale på mange måneder. Klienter som 
mottar sosialhjelp over lang tid må følges opp 
for å øke deres muligheter til å bli selvhjulpne. 
Ombudet anbefaler at langtidsmottakere av 
sosialhjelp får timeavtale en gang per måned for å 
sikre nødvendig oppfølging.

Klientene etterlyser samarbeid ved bruk 
av vilkår
Lov om sosiale tjenester i NAV gir anledning til å 
stille vilkår for utbetaling av sosialhjelp. Vilkårene 
skal ha nær sammenheng med hjelpen, og 
de skal ikke være uforholdsmessig byrdefulle 
eller begrense vedkommende sin handle- eller 
valgfrihet på en urimelig måte. Vilkårene skal i 
utgangspunktet settes i samarbeid mellom NAV 
sosialtjenesten og klient. 
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Ombudet får mange henvendelser som gjelder 
vilkår. Flere klienter forteller at vilkårene som 
stilles er ukjente for dem og at de ikke har 
snakket med saksbehandler om dette. Når 
klienter blir involvert i prosessen rundt bruk av 
vilkår, øker sannsynligheten for at vilkåret blir 
fulgt, og at det fører til endring. De fleste er kjent 
med sosialtjenestens adgang til å stille vilkår 
og har forståelse for det, men det etterlyses 
samarbeid ved utarbeidelsen av vilkåret. Det 
støtter Ombudet. Ombudet er ofte i kontakt med 
saksbehandlere ved sosialtjenesten vedørende 
vilkår og vi får stadig tilbakemeldinger fra ansatte 
om at de har fått sterke føringer fra sine ledere om 
økt bruk av vilkår. Dette kan føre til at vilkårene 
blir standardiserte. Ombudet understreker 
viktigheten av at det gjøres individuelle 
vurderinger ved saksbehandlingen og at klienten 
er med på utforming av vilkårene.

Dersom en klient skal gjøre spesielle aktiviteter 
som skal bidra til at vedkommende på sikt skal 
ha større muligheter for å bli selvhjulpen, er det 
viktig at dette følges opp fra sosialtjenesten. 
Flere klienter forteller at de ikke får kontakt 
med saksbehandler i den perioden de skal 
gjennomføre vilkårene og at de savner oppfølging 
og støtte. Bruk av vilkår er en myndighetsutøvelse 
som sosialtjenesten utøver overfor bruker, og det 
er helt nødvendig at sosialtjenesten har gode 

rutiner for å følge opp dette som sikrer at bruk av 
vilkår er i tråd med lovens intensjoner.

NAV sosialtjenesten har anledning til å stoppe 
eller redusere utbetaling av sosialhjelp dersom 
vilkår ikke oppfylles. Da skal det fattes et 
omgjøringsvedtak som beskriver at sosialhjelpen 
er stoppet eller redusert og med begrunnelse 
og lovhjemmel for dette. Samtidig må den 
det gjelder sikres det mest nødvendige til 
sitt livsopphold. Ombudet erfarer at det ofte 
ikke fattes slike omgjøringsvedtak eller at 
omgjøringsvedtakene fattes flere uker etter 
at vilkår ikke er oppfylt. Det fratar klientene 
forutsigbarhet og deres adgang til å klage.

Dokumentasjonskrav som vilkår
Ombudet mottar mange saker der klienter har 
fått vilkår om å levere dokumentasjon. I slike 
saker bistår vi klienter med å klage på dette. 
Fylkesmannen har uttalt følgende i klagesak 
som omhandler dokumentasjonskrav som vilkår: 
«Fylkesmannen påpeker at det etter loven er 
oppstilt et skille mellom hva som en søker må 
fremskaffe av dokumentasjon for at NAV-kontoret 
skal kunne ta stilling til hvorvidt vedkommende 
har krav på stønad etter sosialtjenesteloven 
§ 18 eller behov etter lovens § 19, jf. Også 
utredningsplikten etter forvaltningsloven § 17, og 
hva en søker må gjøre for å øke sin mulighet til å 
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kunne bli selvhjulpen, noe det i utgangspunktet 
kan stilles vilkår om etter sosialtjenesteloven 
§ 20. Et krav om å levere kontoutskrifter er et 
dokumentasjonskrav som befinner seg i den 
første kategorien.»

Ombudet erfarer at sosialtjenesten nå i større 
grad enn tidligere tar slike klager til følge 
og at klagesakene sjelden sendes videre til 
Fylkesmannen for overprøving. I arbeid med 
enkeltsaker har Ombudet drøftet dette temaet 
med ledere og saksbehandlere ved ulike NAV 
kontor. Ombudet erfarer at regelverket er godt 
kjent, likevel fortsetter denne praksisen. Det 
bekymrer Ombudet.

Økonomisk bistand ut fra 
nødrettsbetraktninger
I juli 2015 ble det gjort endringer i rundskriv 
til lov om sosiale tjenester § 2, som gjelder 
lovens virkeområde. Endringene gir Norge en 
hjelpeplikt overfor personer i en nødsituasjon, 
utover den lov- og forskriftregulerte plikten i Lov 
om sosiale tjenester i NAV. Hva dette i praksis 
betyr for kommunene var uklart for Ombudet og 
det ble bedt om en presisering fra Arbeids- og 
velferdsdirektoratet. Svaret var at kommunene 
kan være forpliktet til å gi hjelp ut over det som 
følger av sosialtjenesteloven, og det ble nevnt 
personer som ikke medvirker til egen utreise og 

er i en nødsituasjon kan være eksempel på dette. 
Direktoratet skrev videre at kommunen ut fra 
nødrettsbetraktninger i slike tilfeller kan være 
forpliktet til å gi hjelp, men at slik hjelp ikke skal 
hjemles i sosialtjenesteloven. 

På bakgrunn av den store økningen av asylsøkere 
i Oslo antar Ombudet at det kan være mennesker 
som kontakter bydelene og ber om hjelp ut fra 
nødrettsbetraktninger. Ombudet har nylig sendt 
brev til Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale 
tjenester og bedt om informasjon om hvordan 
Oslo kommune skal praktisere disse reglene.

Samarbeidsavtale ved tildeling av 
kommunal bolig
Forskrift for tildeling av kommunale boliger i 
Oslo § 6 sier at «Søkere må antas å kunne mestre 
bosituasjonen og forpliktelser knyttet til denne, 
eventuelt ved hjelp av tilgjengelige botrenings-, 
booppfølgings- eller liknende hjelpetiltak. 
Hjelpetiltak som anses som nødvendige for at 
søker skal kunne mestre bosituasjonen, skal 
spesifiseres og forelegges søker til uttalelse 
og godkjennelse, før det tas inn som vilkår i et 
positivt vedtak». Ombudet bistår nå en mann 
som har mottatt en slik samarbeidsavtale ved 
tildeling av kommunal bolig. Avtalen er mellom 
klient, sosialkonsulent ved sosialtjenesten samt 
boligkonsulent ved boligkontoret. Avtalen 
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sier følgende: «Boligkontoret tildeler klient en 
kommunal bolig med 1 års kontakt i henhold 
til husleieloven § 11.1. Klient skal sørge for at 
husordensregler overholdes. Klient vil få bistand 
fra bydelens oppfølgingstjeneste og er forpliktet 
til å følge alle avtaler. Det må søkes skriftlig om 
forlengelse før leiekontrakten utløper. Brudd 
på samarbeidsavtalen kan føre til at kontrakten 
ikke forlenges». Mannen opplever denne avtalen 
som svært lite konkret og han er usikker på 
hva som forventes av han. Det har Ombudet 
forståelse for og har rettet en henvendelse til 
bydelens boligkontor og etterspurt praksis rundt 
utarbeidelsen av samarbeidsavtaler ved tildeling 
av kommunale boliger.

BARNEVERN
Ombudet har få henvendelser som gjelder 
barnevernets tjenester i Oslo. Ombudet 
sendte i 2015 brev til barneverntjenestene i 
Oslo og informerte om Ombudets oppgaver 
og hva vi kan bistå med i enkeltsaker. I 
brevet ble barneverntjenesten oppfordret 
til å henvise brukere til Ombudet i saker der 
brukerne gir uttrykk for at deres rettigheter 
etter barnevernloven ikke blir ivaretatt eller 
de gir uttrykk for at de er dårlig behandlet at 
barneverntjenesten eller barneverninstitusjonen. 
Vi har også minnet om at vi er ombud for 
den statlige spesialisthelsetjenesten og den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten, og 

oppfordret barneverntjenesten til å ta kontakt 
med Ombudet eller henvise brukerne til å 
ta kontakt med oss, også i saker der barn og 
ungdom ikke får ivaretatt sine rettigheter overfor 
helsetjenestene.

Henvendelsene vi har mottatt omhandler 
spørsmål rundt bekymringsmeldinger og regler 
rundt dette. Noen har blitt meldt til barnevernet 
og er usikre og bekymret for hva som skal skje. 
Det har også vært henvendelser fra skoler som har 
sendt bekymringsmelding til barneverntjenesten 
og som ber om råd og veiledning for hvordan de 
kan samarbeide videre med barnevernet. Ansatte i 
Barne- og ungdomspsykiatrien har også henvendt 
seg med spørsmål om klagemulighetene overfor 
barneverntjenesten. Flere henvendelser har 
vært spørsmål knyttet til saksbehandling og 
medvirkning.

For å bidra til økt kunnskap om ordningen holdt 
Ombudet i høst et innlegg på dialogkonferanse 
om barnevern avholdt av Oslo innvandrerråd.

Tilbudet til mindreårige asylsøkere
Ombudet kjenner gjennom media ulike 
aktørers bekymring knyttet til ivaretakelse av 
enslige mindreårige asylsøkere ankommet Oslo 
høsten 2015. Røde Kors og Barneombudet har 
uttrykt bekymring for situasjonen til asylbarna 
ved Politiets utlendingsenhet på Tøyen. Det 
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ble uttalt har at barn har forsvunnet, søsken 
har blitt splittet og at barn har blitt forlatt i 
mange timer uten omsorg og voksenkontakt. 
Samtidig uttalte barneverntjenesten i Gamle 
Oslo uttalt at situasjonen til asylbarna på Tøyen 
var tilfredsstillende. Ombudet var bekymret 
for om disse barna fikk nødvendig omsorg og 
etterspurte i brev av 10.11.15 Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus sin vurdering av situasjonen. 
Den 15.01.16 mottok Ombudet svar fra 
vergemålsavdelingen ved Fylkesmannen, der 
det ble redegjort for hvordan behovet for en 
representant/midlertidig verge ble administrert 
for disse barna. Barnas omsorgsbehov ble ikke 
beskrevet utover dette. På vegne av disse barna 
har Ombudet ønsket seg en barnevernfaglig 
vurdering av situasjonen, og har derfor presisert 
dette i et nytt brev til Fylkesmannen.

Barnets beste
Ombudet møter foreldre som benytter Ombudet 
blant mange andre som adressat og kopiadressat 
i eposthenvendelser med detaljert informasjon 
om sine barn. Barn som ikke har bedt om at deres 
livssituasjon, skal offentliggjøres i stort omfang. 
I disse sakene henvender vi oss som rutine til 
foreldrene og anmoder at de for barnets og 
sakens beste begrenser sine henvendelser til dem 
saken gjelder.
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Tilbud til rusavhengige – 
 mangler det tilbud eller 
 samhandling?
Mennesker om er rusavhengige har ofte behov for ulike hjelpetiltak over 
tid, og det er avgjørende at tiltakene er koordinert. Opphold mellom det 
tidspunktet hjelpeønsket er der og oppstart avrusning, opphold mellom 
når avrusning er gjennomført og behandling skal starte, opphold fra 
behandlingen er gjennomført til bolig er på plass, til skole, jobb eller 
andre aktiviteter er på plass er alle sårbare overganger der mange rykker 
tilbake til start. En mer aktiv bruk av individuell plan vil kunne bidra til 
bedre behandlingsforløp. Ombudet erfarer at mange rusavhengige ikke 
har individuell plan. Og at de som har en individuell plan har deltakere i 
ansvarsgruppen som ikke er gitt den myndighet som er nødvendig for å 
iverksette nødvendige tiltak. Økt bruk av individuell plan med myndiggjorte 
deltakere må være en målsetting. Og det må sikres at ikke planen fremstilles 
som et mål i seg selv, men som et nødvendig verktøy for å koordinere 
ulike hjelpetiltak og arbeidsoppgaver, noe som blant annet påpekes av 
Rusmiddelbrukerens interesseorganisasjon.



Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus | Sosial- og eldreombudet i Oslo

53

Gjennom året har Ombudet gjennomført møter 
med ruskonsulentene i alle bydeler i Oslo og med 
rustjenestene i alle kommuner i Akershus. Vi har 
også hatt møter med brukerorganisasjonene og 
ulike lavterskeltilbud i Oslo kommune. Ombudet 
ønsker at flere ruspasienter som er misfornøyd 
med behandlingen og oppfølgingen de får 
tar kontakt med oss. Ikke sjelden får vi høre av 
disse pasientene at de ikke tør å klage da de 
frykter at konsekvensen av å klage kan bli brukt 
i mot den. Våre viktigste samarbeidspartnere 
er engasjerte ruskonsulenter i bydelene og 
brukerorganisasjonene som setter oss i kontakt 
med de som er misfornøyd med hjelpen de 
mottar. 

Ettervern like nødvendig som avrusning 
og behandling
Mange rusavhengige opplever tiden etter 
institusjonsopphold som utfordrende. Det trengs 
bolig, aktiviteter, samt nettverk. Mange trenger 
også oppfølging fra kommunen, for eksempel 
boveileder eller psykisk helsearbeider. Dette 
må planlegges FØR pasienten skrives ut av 
behandling. Allerede før, senest ved, innleggelse 
til behandling bør arbeidet med hva som skje 
etter endt institusjonsopphold startes opp i et 
samarbeid mellom alle som er og skal bli involvert 
i forløpet.

CASE: En ansatt ved MAR Oslo kontaktet Ombudet 
i forbindelse med en pasient som nylig var skrevet 
ut fra institusjon og som hadde en husleiekontrakt 
som snart utløp. Pasienten ønsket bistand av 
bydelen til å finne ny bolig, samt oppfølging 
fra ruskonsulent. Den ansatte ved MAR Oslo 
opplyste at vedkommende var blitt avvist av NAV 
sosialtjenesten med den begrunnelse at han var 
økonomisk selvhjulpen og derfor ikke hadde rett på 
hjelp. Ombudet ga råd om å levere skriftlig søknad 
om bistand til å finne ny bolig samt oppfølging 
fra ruskonsulent, samt at vi kunne bistå dersom 
mannen ikke fikk den hjelp han hadde behov for.

Pakkeforløp til rusavhengige
Brukere, pårørende, deres organisasjoner og 
ansatte i tjenestene formidler at hovedproblemet 
innenfor tilbudet til rusavhengige er overgangen 
mellom tilbudene, ikke mangel på tilbud. Det 
tilbys plass på avrusning, men så er det ventetid 
på behandlingsplass. Etter behandling mangler 
ettervern og oppfølging. Ikke minst er et 
tilrettelagt boligtilbud og nødvendige arbeids- 
og utdanningstiltak mangelvare. Ombudet 
foreslår derfor at det vurderes pakkeforløp for 
ruspasienter tilpasset deres behov. Forløp som 
beskriver hva som skal være på plass i de ulike 
delene av behandlingsforløpet, og hvordan 
overgangene skal håndteres.
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Fortsatt henvender noen seg fordi de opplever 
vanskeligheter i møte med den somatiske delen 
av helsetjenesten på grunn av sin rusavhengighet, 
som i denne saken:

CASE: En ansatt i kommunal rustjeneste oppsøkte 
Ombudet i forbindelse med at en rusavhengig bruker 
skulle ha en hjerteoperasjon og hvor sykehuset 
stiller vilkår om rusfrihet før inngrepet. Ved bistand 
fra Ombudet ble vilkåret påklaget, pasienten fikk 
nødvendig hjelp for sin avhengighet og operasjonen 
ble gjennomført.

Ombudet mottar slike henvendelser langt 
sjeldnere enn tidligere. Det gjør det ikke mindre 
viktig for den og de det som fortsatt møter slike 
utfordringer.

Medikamentvalg
Fortsatt mottar vi klager fra pasienter som har 
medikamentassistert rehabilitering, og som 
forteller om mangel på brukermedvirkning 
ved valg av medisiner. De forteller at deres 
erfaringer ikke blir lyttet til og at LAR veilederen 
følges for slavisk, spesielt i forhold til valg av 
substitusjonsmedikament. Det må være en 
forutsetning at pasienter også i denne delen av 
helsetjenesten får en individuell vurdering av sin 
tilstand.

Henvendelser fra pasienter på 
rusinstitusjoner
Etter en henvendelse fra en tillitsvalgt pasient 
på et behandlingstilbud for rusavhengige reiste 
Ombudet på besøk til sykehuset og hadde møte 
først med pasientene, så med ledelsen ved 
avdelingen. 

CASE: Pasientene på en rusinstitusjon klagde 
på uforsvarlig behandling som følge av mangel 
på personal. Pasientene mente at mangel på 
personal medførte at de ikke fikk mulighet til å 
bedrive aktiviteter på institusjonen, at det ble lite 
med permisjoner og utgang og at de opplevde 
at de var til oppvaring. Pasientene klagde på at 
tvangsreglene ble brutt da dører holdes låst og at de 
ikke fikk mulighet til brukermedvirkning.  Ombudet 
gjennomførte møter med både pasientene og med 
ledelsen på institusjonen. I møtene fremkom det at 
lokalene var uegnet for både å behandle pasienter 
med og uten tvang, da det ikke er fysisk mulig å 
skille tvangspasientene fra de ordinære pasientene. 
Ombudet tilskrev sykehuset angående klagene fra 
pasientene. Ombudet oppfatter sykehusets svar slik 
at sykehuset mener pasientenes klage handler om 
at de har forventninger om et behandlingsopplegg 
fra fortiden, hvor rusbehandling hadde mer innhold 
av felles turer og aktiviteter. Sykehusledelsen 
erkjenner imidlertid at personaltilgangen er dårlig 
for de ordinære pasientene på institusjonen, spesielt 
dersom det også er innlagt pasienter på tvang. 
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Ombudet vil følge saken videre i 2016. 

En pasient til behandling for rusavhengighet 
henvendte seg til Ombudet med en klage på 
husordensreglene ved behandlingsstedet: 

CASE: Pasienten opplevde ransaking av person, 
eiendeler og rom, begrenset rett til besøk av andre 
pasienter samt tvungen deltakelse på religiøse 
møter ved den private behandlingsinstitusjonen.  
Pasienten ønsket og fikk informasjon om hvordan 
han på egen hånd kunne følge opp forholdene. 
Pasienten har etter dette hatt møte med ledelsen 
ved institusjonen hvor dette har blitt tatt opp og 
hvor ledelsen har bekreftet at rutine med ransaking 
skal opphøre, samt inviterte pasienten til å delta i 
institusjonens brukerutvalg.

Ombudet fulgte opp saken ved å rette en skriftlig 
henvendelse til Helse Sør-Øst vedrørende 
husordensregler og tvangspraksis. Pasienten har 
videre skrevet en anonym klage på forholdene 
og Ombudet har med samtykke fra pasienten 
sendt en tilsynsklage til Fylkesmannen. Ombudet 
avventer svar i saken.

Fra en annen institusjon har vi mottatt følgende 
henvendelse fra pasientene:

CASE: Pasienten klager på at hun ikke får være 
alene med psykiater og psykolog og på brudd 
på taushetsplikten da alle får informasjon om 
urinprøver og timeavtaler på institusjonens 
morgenmøte. 

Ombudet har gjennomført møte med ledelsen på 
institusjonen angående klagene fra pasientene og 
vil følge opp saken i 2016. 
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Spesialisthelsetjenesten

Ombudet har utstrakt kontakt med pasienter, pårørende, ansatte og ledere 
i sykehusene. Vår erfaring er at de i stor grad har felles oppfatning av hva 
som bør forbedres i spesialisthelsetjenesten. Pasientene henvender seg om 
skader og komplikasjoner som har oppstått under forløpet, fordi resultatet 
av behandlingen ikke ble som forventet – ofte manglet en samtale med 
forventningsavklaringer og flere etterlyser bedre oppfølging av kontroller. 
Flere opplever at begrepet «påregnelig skade» brukes mer etter at de er 
påført en komplikasjon, enn at det ble informert om mulige komplikasjoner 
i forkant av den aktuelle behandlingen. Det klages fortsatt på dårlig 
organisering av behandlingsforløpene, rot og sommel. Og på de sårbare og 
risikofylte overgangene; mellom ulike leger, avdelinger, klinikker og sykehus. 
Pasienter som ligger på en avdeling og har behov for bistand fra andre 
avdelinger får ikke alltid den hjelpen de skal. I tillegg kommenteres den økte 
byråkratiseringen av tjenestene. Ombudet deler bekymringen for at det til 
tider fremstår som om rapportering i tråd med måltall blir viktigere enn den 
faktiske helsehjelp som ytes og etterlyser økt kunnskap om og respekt for 
pasientrettighetene.
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Pakkeforløp for kreft – en vellykket reform 
så langt?
Helse- og omsorgsministeren har ved flere 
anledninger uttalt at regjeringens satsning på 
kreft skal fungere «som et lokomotiv for hvordan 
man skal innrette helsetjenestene innenfor ulike 
felt».  
I løpet av 2015 ble 28 pakkeforløp for kreft 
etablert. Pakkeforløp innebærer en nasjonal 
standard for hvor lang tid et utrednings- og 
behandlingsforløp skal ta for ulike kreftdiagnoser. 
Målet er å unngå ikke-faglig-begrunnende 
forsinkelser, samt å øke forutsigbarheten for 
pasienten. 

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 
(Helsedirektoratet fra 2016) skal følge 
gjennomføringen av reformen. De publiserte i 
desember 2015 resultatet av en undersøkelse 
om hvordan befolkningen, pasienter og fastleger 
vurderte tilbudet som kreftpasienter fikk før 2015. 
Formålet med undersøkelsen var å kartlegge 
ulike forhold og utfordringer rundt tilbudet 
som kreftpasienten hadde før implementering 
av pakkeforløpet. Målet er å sammenligne 
forholdene før og etter implementeringen. 
Ombudet er positive til en slik evaluering, da dette 
er nødvendig for å vurdere om innføringen har 
tiltenkt effekt. 

Resultatet fra undersøkelsen viser at 
befolkningen stort sett hadde et godt inntrykk 
av helsetjenestetilbudet til kreftpasienter. 
Undersøkelsen viste at helsetjenesten hadde 
utfordringer hva gjelder helsepersonellets 
tilgjengelighet og ventetid fra henvisning til første 
konsultasjon på sykehus. Ordningen er fortsatt 
ny og må få gå seg til, men vårt inntrykk er at 
kreftpasientene og sykehusene har de samme 
problemene og utfordringene som tidligere. 

I 2015 mottok vi mange henvendelser fra 
pasienter om tidsangivelser som ikke ble holdt 
og om mangelfull informasjonen om dette. For 
pasientene medfører brutte tidsangivelser en 
betydelig usikkerhet, og manglende informasjon 
blir en tilleggsbelastning. Når de tidsangivelser 
som inngår i pakkeforløpene blir brutt, er det 
vanskelig for den enkelte pasient å forstå at dette 
ikke nødvendigvis innebærer at den hjelpen 
de mottar er uforsvarlig. Her må sykehusene bli 
bedre til å informere pasientene om betydningen 
av at fristene ikke blir holdt. 

Den totale sykehuskapasiteten utnyttes 
ikke godt nok.
At tidsrammene ikke overholdes skyldes kjente 
forhold som flaskehalser innenfor radiologi, 
patologi og mangel på operasjonsstuer. Noen 
sykehus melder om lang ventetid på visse typer 
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undersøkelser, mens andre sykehus har bedre 
kapasitet på de samme områdene. Ombudet 
mener at sykehusene må bli flinkere til å benytte 
seg av ledig kapasitet ved andre sykehus 
under hele behandlingsforløpet. I samtale med 
helsepersonell har Ombudet fått bekreftet at det 
er uutnyttede muligheter når det gjelder fritt 
behandlingsvalg, og at sykehusene må bli flinkere 
til å informere pasientene om denne rettigheten. 
Som en pårørende skrev: 

CASE: Min mann har ikke fått behandling i henhold 
til tidsangivelsene i pakkeforløpene, men vi er 
egentlig ikke bekymret. Flere leger har uavhengig 
sagt at det ikke er noe fare forbundet med å vente for 
min mann. Det er allikevel lenge å vente, og jeg lurer 
på om det er mulig å få behandling et annet sted 

Forløpskoordinatorene er gull verdt
Vi får imidlertid tilbakemeldinger fra pasientene 
om at det er vanskelig å komme i kontakt med 
rett person på sykehusene, og at pasientene 
bruker betydelig tid på å finne ut mer om sitt 
forventede forløp. Dette blir også bekreftet av 
helsepersonell. I vår årsmelding for 2014 uttrykte 
vi bekymring over at det ved innføringen av 
pakkeforløpene ikke ble bevilget tilstrekkelig 
med ressurser til forløpskoordinatorene. I 2015 
var Ombudet i møte med forløpskoordinatorene 
ved Oslo universitetssykehus. De erfarte at de 
ikke fikk frigitt tilstrekkelig tid til denne viktige 

oppgaven. Det ser ut til å være for stor variasjon i 
prioriteringen av forløpskoordinatorene mellom 
sykehusene. Ombudet minner derfor om at 
forløpskoordinatorer er ansett avgjørende for 
å oppnå målene ved ordningen. I en del saker 
kontakter ombudet tjenestestedene på vegne 
av pasienten. Ikke for at ”vår” pasient skal rykke 
frem i køen, men for å sikre at det gis nødvendig 
informasjon. En kreftkoordinator svarte som følger 
på en slik henvendelse:

CASE: Vi jobber på spreng for å finne en time 
til pasienten. Sykehuset jobber med det mål å 
igangsette behandling for alle pasienter innen 
36 dager. Pakkeforløpet er ikke juridisk bindende. 
Det er umulig for sykehuset å innfri kravene i 
pakkeforløpene. Som regel stopper det opp på grunn 
av ventetid på røntgenundersøkelse eller mangel 
på operasjonskapasitet. Jeg er glad Ombudet tar 
kontakt, og jeg ønsker problemstilling belyst da det 
er behov for flere koordinatorer. 

Pasienter erfarer også utfordringer i forbindelse 
med overføringer til og fra sitt lokalsykehus. 
Informasjonsansvaret pulveriseres og pasientene 
etterlyser en kontaktperson også i disse sårbare 
overgangene. 

Ombudet støtter innføringen av pakkeforløpene 
og ser at dette vil kunne bidra til effektive 
behandlingsforløp også utenfor kreftområdet. Vi 
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er imidlertid skeptiske til om økt fokus alene er 
tilstrekkelig, eller om det også er behov for økte 
ressurser. 

Ved slutten av 2015 ble det publisert tall over 
hvilke sykehus som i løpet av året var best på 
å gi kreftpasienter behandling innen standard 
forløpstid. Akershus universitetssykehus og Oslo 
universitetssykehus kommer dårlig ut. Ombudet 
er kjent med at registreringen av starttidspunktet 
for fristberegningen varierer mellom sykehusene. 
Ombudet er kritiske til dette. Dersom vi skal 
kunne lese noe ut av tallene er det viktig at vi 
sammenligner epler med epler og ikke epler med 
appelsiner.    

Hva med pasienter som ikke inngår i 
pakkeforløpene?
Implementeringen av pakkeforløpene har også 
medført utfordringer ved behandlingen og 
oppfølgingen av pasienter med andre sykdommer 
enn kreft. Ordningen har blitt et lokomotiv for en 
type pasienter, men på bekostning av andre, blant 
annet på områdene radiografi og patologi. I møte 
med Klinikk for radiologi og intervensjon ved 
Oslo universitetssykehus fikk vi bekreftet dette. 
Ombudet har ved flere anledninger etterlyst at 
sykehusene foretar risikovurderinger knyttet til 
dette, men er ikke kjent med at dette er gjort.  

Forløpskoordinatorer for flere 
pasientgrupper
I årsmeldingen for 2014 mente Ombudet at det 
var behov med forløpskoordinatorer for flere 
pasientgrupper enn bare innenfor kreft. Det 
mener Ombudet fortsatt. Fortsatt omhandler 
mange henvendelser det pasientene oppfatter 
som «rot og sommel» som er et resultat av 
manglende koordinering av behandlingsforløp 
fra sykehusene sin side. Dårlig organisering, 
vanskeligheter med å få kontakt med 
sykehuset, manglende behandlingsplan og mye 
unødvendig venting mellom undersøkelser er 
tilbakemeldinger vi stadig hører. 

CASE: Bestemoren min på 87 år har hatt hofta ute 
av ledd i ett år nå. Hun ble innlagt til operasjon, men 
ble sendt hjem igjen fordi sykehuset hadde glemt å 
ta MR-undersøkelse av hjertet to ganger i løpet av de 
tre dagene hun var innlagt. Operatøren sier at det er 
på grunn av dårlig samarbeid mellom avdelingene.         
Telefonsamtale med pårørende

Pasientene er frustrert over at de aldri får snakke 
med samme person, og at de må forholde seg til 
flere leger som gir forskjellige opplysninger.
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CASE: Vi vurderer omfanget av ulike helsepersonell 
som har vært involvert i pasientbehandlingen har 
vært stort og denne konkrete pasientsituasjonen 
gjør at den manglende kontinuiteten utgjør et brutt 
på kravet til omsorgsfull hjelp. - Avgjørelse fra FM

I tillegg er vår erfaring at dette bidrar til at 
helsepersonell og kontorpersonalet ved 
sykehusene bruker betydelig tid på å besvare 
spørsmål, beklage ventetid og informere om 
sannsynlig tidsperspektiv. Tid og ressurser som 
ville gitt større utbytte gitt i forkant. Det vil gi 
tryggere pasienter, bedre behandling, være 
tidsbesparende totalt og styrke sykehusenes 
omdømme.

Tilbudet i barne- og ungdomspsykiatrien
Vinteren 2015 fikk Ombudet en 
bekymringsmelding fra en ansatt ved en Barne- 
og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) for om 
barn og unge i Oslo får tilstrekkelig og forsvarlig 
behandling av sin psykiske helse. 

På bakgrunn av få henvendelser, 
bekymringsmeldingen samt rapporten fra Statens 
Helsetilsyn «Mye å forklare- vilje til å gjøre det. 
Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 
2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: 
psykisk helsevern for barn og unge, barne- og 
ungdomspsykiatriske poliklinikk», inviterte 
Ombudet til dialogmøter med alle BUP-ene i 

Oslo og Akershus. Hensikten med besøkene 
var å bli kjent med klinikkene og å presentere 
ombudsordningen. Det har stort sett vært positive 
tilbakemeldinger fra ledelsen, men til tider har 
det vært påfallende vanskelig å få gjennomført 
besøkene. Det har vært svært lærerikt å være 
i møter med mange engasjerte og dyktige 
fagpersoner. Ombudet setter pris på denne 
åpenheten.

Tilbakemeldingene fra møtene er at de ansatte 
ofte opplever at de ikke har kapasitet til å gi 
tilstrekkelig helsehjelp ut i fra ressurser og 
etterspørsel. De melder om stadig økning i antall 
henvisninger. For å kunne gi flere pasienter et 
behandlingstilbud, ser behandlerne seg nødt til 
å redusere tilbudet eller avslutte behandlingen 
tidligere enn hva de mener pasienten har behov 
for. 

I tilfeller hvor pasienten trenger forsterkede tiltak 
som døgnbehandling, sier flere behandlere at 
de av og til unnlater å henvise fra poliklinisk 
behandling til døgnbehandling som en følge av 
at de er kjent med at tilbudet ikke er tilstrekkelig. 
Av samme årsak blir enkelte værende for lenge på 
en akuttplass fordi det ikke finnes andre tilbud å 
henvise videre til. 
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CASE: Henvisning til intermediær døgnbehandling 
er ikke sendt da jeg fikk informasjon om fullt belegg 
muntlig fra avdelingen - Telefonsamtale med en 
leder ved BUP 

Ombudet spør seg hvordan behovet for 
døgnplasser synliggjøres når det mangelfulle 
tilbudet ikke registreres. 

CASE: Min sønn har behov innleggelse. Behandler 
på BUP har ringt, men det er ingen ledige plasser 
på døgnbehandling før om 7 måneder. Hva kan jeg 
gjøre? Mor til sønn på 14 år.

BUP-ene beskriver stor variasjon av hjelpetilbud, 
kompetanse og beredskap i de ulike bydelene 
og kommunene. De behandler mange 
pasienter som de mener burde ha fått tilbud i 
førstelinjetjenesten. Avhengig av kommunens 
økonomi, kompetanse og størrelse, er ulikhetene 
store i forhold til tjenestetilbudet. 

CASE: Samarbeidsavtalen bydelen forholdt seg til var 
laget for voksne. Vi ønsket en egen underavtale for 
barn og ungdom, men bydelene så ikke det samme 
behovet. … Det er et problem at så mye av systemet 
er laget for somatikk og for voksenpsykiatri, og det 
er lite ressurser til barn og unge i bydelene.  Svarbrev 
fra sykehus vedrørende klage på behandlingen. 

Jevnt over etterlyser behandlere i poliklinikkene 
et tydeligere koordineringsansvar rundt 
barnet. I mange tilfeller opplever behandleren 
en viss grad av ansvarsforskyving mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunen. For å 
få et best mulig tilbud til barn og unge er det 
viktig med et tverrfaglig samarbeid mellom BUP 
og kommunene, herunder skole, helsesøster og 
barnevernet. Det er derfor positivt at det meldes 
om økt fokus på samhandling. 
Når det gjelder forebygging oppgir poliklinikkene 
at barn og unge med ikke vestlig bakgrunn og 
som har psykiske plager er vanskelige å fange 
opp og å få gitt et behandlingstilbud tidlig nok. 
Årsaken til dette kan være at de kommer fra 
land hvor behandlingstilbud for psykiske lidelser 
avviker fra tilbudet de vil kunne møte i Norge, 
eller hvor det å ha en psykisk lidelse er belagt med 
skam og tabu. Tidlig behandling kan utgjøre stor 
forskjell for barnet. For å få gitt disse behandling 
på et så tidlig tidspunkt som mulig er det viktig 
med godt samarbeid med kommunene/bydelene.  

Det er gjennomgående hos alle BUP-ene 
at de oppgir at de holder seg innenfor 
behandlingsfristene i prioriteringsveilederne. 
De fleste poliklinikkene gir uttrykk for at mange 
av henvisningene de mottar gir utilstrekkelig 
informasjon. Konsekvensene av dette kan føre til 
forsinket behandling eller avslag. 
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Ombudet er bekymret over at en stor del ansatte 
og ledere i BUP (som andre steder) har mangelfull 
kunnskap om klagebehandling. I møtene har 
det kommet frem at klager som ikke tas til følge, 
ikke oversendes til Fylkesmannen jf. pasient- og 
brukerrettighetsloven § 7-2. Det kommer heller 
ikke frem hvorvidt pasienten og pårørende 
orienteres om sin klageadgang. En konsekvens 
kan være at de bidrar til å tilsløre behovet for økte 
ressurser.

Regional sikkerhetsseksjon i Helse Sør-Øst
Ombudet mottok i 2015 kopi av et varsel fra 
fire ansatte ledere og tillitsvalgte på Oslo 
universitetssykehus, Regional sikkerhetsseksjon 
på Dikemark (RSA) til Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus.

Regional sikkerhetsseksjon er en høyspesialisert 
tjeneste med regional funksjon for Helse 
Sør-Øst. Seksjonen mottar pasienter med 
alvorlig sinnslidelse eller mistanke om dette, 
vedvarende utagering eller så alvorlige 
voldshandlinger at det kreves ressurser utover 
det som de generelle psykiatriske avdelinger, 
forsterkede langtidsavdelinger eller lokale 
sikkerhetsavdelinger kan tilby. 
Varselet gjaldt: ”helsetap og prognosetap 
som pasienter har blitt utsatt for som følge 
av sykehusets manglende tilretteleggelse for 
målgruppepasienters behov”. Varselet ble sendt 

med hjemmel i helsepersonelloven §§ 16 og 
17 og var tidligere gjentatte ganger tatt opp i 
linjeledelsen.

Det beskrev blant annet at flere pasienter 
ved RSA har vært skjermet og/eller påført 
tvangsmidler over lang tid som følge av klare 
mangler i seksjonens fysiske utforming og delvis 
grunnet en utilstrekkelig bemanning under 
behandlingssituasjonen. Dette har ført til mer 
langsom behandlingsprogresjon hos disse 
pasientene og har bidratt til at stabiliseringen av 
psykotiske tilstander og voldelig atferd hos disse 
pasientene har tatt lengre tid enn den burde ha 
gjort. Dette igjen medfører tap av psykisk helse, 
unødvendig forverring av pasienters prognose 
samt forlenget og økt bruk av tvangsmidler. Det 
ble beskrevet at RSA i desember 2014 i alt hadde 
13 innlagte pasienter hvorav ni hadde behov for 
skjerming. Av denne gruppen på ni hadde kun fire 
pasienter tilstrekkelig skjermingssituasjon. 
I varselet vises det også til omtale av RSA i 
NOU 10-2014 Skyldevne, sakkyndighet og 
samfunnsvern, skrevet av Tilregnelighetsutvalget, 
ledet av Georg Fr. Rieber-Mohn: ”Utvalget har ved 
selvsyn konstatert at regional sikkerhetsavdeling 
på Dikemark står langt tilbake når det gjelder 
bygningsmessig standard og dermed også i 
hva som kan tilbys de særreaksjonsdømte. Flere 
utredningsgrupper har gjennom årene foreslått 
forbedringer i bygningsmassen og nye bygninger. 
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De er ikke kommet. Dette er beklagelig(kap 
1). … Utvalget har ved selvsyn observert 
betydelige forskjeller på institusjonstilbudet 
i Norge. Det er en vesensforskjell på den 
materielle og innholdsmessige standarden ved 
to av landets tre regionale sikkerhetsavdelinger 
– Oslo Universitetssykehus HF, Regional 
sikkerhetsseksjon på Dikemark og St. Olavs 
Hospital HF, Divisjon psykisk helsevern 
på Brøset. Der førstnevnte benytter eldre 
bygninger med åpenbare rehabiliteringsbehov, 
benytter sistnevnte en mer moderne og 
tilpasset bygningsmasse. Behovet for materiell 
og innholdsmessig oppgradering ved Oslo 
universitetssykehus HF fremstår som åpenbart, 
først og fremst av hensyn til pasientene, men 
også for å sikre en attraktiv arbeidsplass for 
helsepersonellet som arbeider der.” (Kap 24. s 237)

Ombudet besøkte RSA i etterkant av at vi mottok 
kopi av varselet. Omvisningen på eiendommen, 
blant annet den asfalterte luftegården på ca 
50 kvm, rommene, gangene, den mangelfulle 
tilretteleggingen og samtalene med flere av de 
ansatte, ga et bilde av at det tilbudet som tilbys 
noen av landets sykeste pasienter er uverdig. Det 
er vanskelig å forstå at de ansvarlige tar seg så 
god tid på pasientenes bekostning i forhold til 
å rette opp i de forholdene som lenge har vært 
kjent på RSA. 

Fylkesmannen konkluderte i sin vurdering 
av varselet med at de: ”…ikke fant at 
skjermingsforholdene ved Regional 
Sikkerhetsseksjon har brutt forsvarlighetskravet 
i spesialisthelsetjenesteloven § 2. Vi ber likevel 
om at OUS fortsetter å ha et tydelig fokus på 
å sikre og opprettholde forsvarligheten av 
skjermingsforholdene både innenfor nåværende 
bygningsstruktur og ved en fremtidig etablering 
av et nybygg for Regional sikkerhetsseksjon. 
Vi vil i våre faste kontaktmøter med OUS og 
Helse Sør-Øst følge opp status for planene 
for bygningsmessige oppgraderinger av 
Granlibygget og for etablering av nye lokaler til 
Regional Sikkerhetsseksjon, blant annet i lys av de 
behovene som aktualiseres ved utviklingstrender i 
målgruppen.”

Ombudet kan ikke se at alle anførsler i varslerens 
beskrivelse av pasienttilbudet på RSA er vurdert. 
Varslerne selv er ikke kontaktet i behandlingen 
av varselet, de er heller ikke informert om 
saksbehandlingen og Fylkesmannens avgjørelse 
før de selv etterspurte dette.

Ombudet har også stilt spørsmål ved 
Fylkesmannens oppfølging av varselet. Av hensyn 
til sakens opplysning finner vi det betenkelig 
at Fylkesmannen unnlot å kontakte de aktuelle 
varslene i forbindelse med saksbehandlingen, og 
at varslene dermed ikke ble gitt anledning til å 
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kommentere opplysningene som ble lagt til grunn 
for avgjørelsen i tilsynssaken. 

I et møte Ombudet har hatt med 
Kontrollkommisjonen for RSA var blant annet 
dette varselet tema. Ombudet fikk forståelse 
for at også Kontrollkommisjonen av ulike 
årsaker er bekymret for behandlingstilbudet 
til pasientene på RSA. Ombudet spør om ikke 
Fylkesmannen skulle ha innhentet opplysninger 
fra kontrollkommisjonen ved utredningen av 
saken. 

Ombudet har i brev av 21.12.2015 etterspurt 
tilsynsmyndighetens rutiner for håndtering av 
helsepersonell jf helsepersonelloven § 17.

Ombudet har i samtale med Sivilombudsmannen 
foreslått at Sivilombudsmannens 
forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig 
behandling ved frihetsberøvelse besøker RSA. 
Som det står i ombudsmannens årsmelding for 
2014: 
«Hvordan vi behandler mennesker som er fratatt 
friheten er et mål på hvilket samfunn vi har.»

Fra behov- og rettighetspasient til kun 
rettighetspasient
Den 01.11.15 gikk man fra en treinndeling 
i forhold til om pasientene hadde krav på 

helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten eller 
ikke, til en toinndeling. I dag vil alle pasienter 
som har behov for nødvendig helsehjelp fra 
spesialisthelsetjenesten bli rettighetspasienter, 
og skal få en frist for når helsehjelpen senest 
skal starte. Den tidligere treinndelingen skilte 
mellom rettighetspasient, behovspasient og 
pasient som ikke hadde rett på behandling 
i spesialisthelsetjenesten. Det er ikke laget 
overgangsbestemmelser for «behovspasienter» 
som allerede er i spesialisthelsetjenesten og som 
står på en venteliste ved overgangen til nytt 
regelverk. Hva skjer med disse pasientene? 

CASE: Sykehuset sa jeg skulle få time innen 
desember. Jeg tok kontakt midt i desember da jeg 
ikke hadde hørt noe, og fikk beskjed om at jeg ikke 
ville få time i desember. Sykehuset ba meg ringe 
Ombudet for å høre hva dere mente at jeg hadde 
krav på, og at jeg skulle ringe de tilbake etter at 
jeg hadde snakket med dere.  Telefonsamtale med 
behovspasient

Ombudet er bekymret for hvilken behandling 
denne pasientgruppen får etter lovendringen, 
og for at disse kontinuerlig vil havne bakerst i 
køen. På bakgrunn av denne bekymringen ba vi 
sykehusene om en tilbakemelding i forhold til 
hvordan de ville behandle disse pasientene. Vi fikk 
tilbakemelding fra to sykehus, Diakonhjemmet 
sykehus og Oslo universitetssykehus, som 
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begge oppga at lovendringen ikke vil medføre 
noen endring for denne pasientgruppen, og 
at sykehuset fortsatt er pliktig til å sørge for 
et tilbud som er medisinsk forsvarlig. Oslo 
universitetssykehus oppga i tillegg at deres mål 
er at pasienter som ikke har rett til nødvendig 
helsehjelp i løpet av 2016 vil være redusert til null. 

Tilbakemeldinger fra helsepersonell ved 
sykehuset tilsier at det målet er det vanskelig/
umulig å oppfylle. Helsepersonell oppgir at de 
prioriterer rettighetspasientene, og at de ikke 
har noen plan på hvordan de skal følge opp 
behovspasientene. Pasienter som ble lovet 
utredning/behandling i løpet av utgangen av 
2015, har ikke fått dette. De har fått beskjed om 
at de vil få en ny time, men ikke fått oppgitt noe 
tidspunkt. Ombudet vil følge opp dette i 2016.

Kapasitetsutfordringer på sykehusene i 
Oslo og Akershus
Sykehusene i Oslo og Akershus står overfor 
betydelige kapasitetsutfordringer som følge 
av en sterk befolkningsvekst. Helse Sør-
Øst RHF gjennomførte i 2015 prosjektet 
«Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus 
sykehusområder».  Dette prosjektet ble 
nedsatt for å vurdere hvordan behovet for 
helsetjenester best kan løses både på kort 
(–2018), mellomlang (2018–2025) og lang sikt 

(–2030), slik at tilstrekkelig kapasitet og et 
godt og likeverdig behandlingstilbud sikres. 
Forslagene er i skrivende stund på høring. I 
tillegg til dette planlegges byggingen av nye 
Oslo universitetssykehus. Bakgrunnen for dette 
er gammel og dårlig bygningsmasse, forventet 
betydelig befolkningsvekst og behovet for å 
samle virksomhet for å oppnå bedre kvalitet og 
effektivitet i pasientbehandlingen. I desember 
2015 fikk styret ved sykehuset oversendt mulige 
løsninger til hvordan sykehuset skal være i 
fremtiden. Planlagt byggestart vil ikke være før 
tidligst 2020.

Erfaring viser at flere nybygde sykehus hadde 
korridorpasienter allerede fra dag en på grunn 
av store kapasitetsproblemer. Det er viktig at 
myndighetene sørger for at våre fremtidige 
sykehus ikke er for små allerede fra dag en. 
Ombudet er bekymret for at økonomiske hensyn 
går på bekostning av pasientbehandlingen. 

Stadig leser vi om nye sykehus som har pasienter 
liggende i korridorene. Å tilby syke mennesker 
seng i en korridor er uverdig. Det gir redusert 
pasientsikkerhet, og gjør det umulig å ivareta 
taushetsplikten.

30. november i år åpnet nye østfoldsykehuset på 
Kalnes i Sarpsborg. Den dagen var det to «Hans» 
på sykehuset uttalte en pasient til NRK Østfold, 
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Hans Majestet og han selv - Hans i en seng på 
korridoren. Humoristisk sans hadde denne 
pasienten. Det er fare for at det kan være en nyttig 
egenskap for flere pasienter på sykehuset i tiden 
framover. 

I 2008 åpnet nye Akershus universitetssykehus 
(Ahus). Fra dag en med korridorpasienter. I 
2012 fikk Ahus også ansvaret for pasientene fra 
bydelene Stovner, Alna og Grorud og er i dag 
lokalsykehus for rundt 550 000 innbyggere. 
Fortsatt med store kapasitetsutfordringer. At det 
nå er foreslått å overføre 51 000 innbyggere i Alna 
bydel til Diakonhjemmet sykehus monner lite, 
når vi vet at det ikke tilsvarer mer enn den minste 
forventede befolkningsveksten i sykehusets 
opptaksområde frem til 2030.

Nye Drammen sykehus planlegges ferdig i 
2022. Det er allerede kuttet flere ganger i de 
opprinnelige planene. Prosjektdirektør Frode 
Instanes sier til Aftenposten 18.10.15 at sykehuset 
planlegges med en kapasitet på 90 prosent. I 
sykehusterminologi tilsier det korridorpasienter. 
Dagsavisen Fremtiden siterer 1.10.15 direktør i 
Vestre Viken, Nils Fr. Wisløff som sier at de etter 
siste beregning står tilbake med 73 prosent 
kapasitet for å ivareta behovet i sitt område med 
dagens befolkningsgrunnlag.

Også Oslo universitetssykehus (OUS) trenger 
nye sykehusbygg, og av flere grunner; den svært 
gamle og dårlige bygningsmassen, behovet 
for å samle virksomhet for å oppnå bedre 
kvalitet og effektivitet i pasientbehandlingen, 
samt en betydelig forventet befolkningsvekst. 
Med utgangspunkt i dette er det nå lansert tre 
alternativer som skal behandles i sykehusets styre. 
Det framkommer ikke i OUS-planene at de skal 
kompensere for trangbodde forhold i regionen 
forøvrig, og planlagt ferdigstillelse av nytt OUS vil 
forsiktig sagt ikke skje med det første.

Liggetiden i norske sykehus har i følge Statistisk 
sentralbyrå gått ned fra 7,5 dager i 1989, til 4,1 i 
2012. Samtidig har ventetiden på behandling gått 
ned de siste årene ifølge Helse Sør-Øst som har 
ansvaret for sykehusbehandlingen i vårt område. 
Det tilsier at langt flere pasienter blir behandlet 
nå, enn bare for et par tiår siden. Riktignok har 
befolkningen, behandlingsmulighetene og 
gjennomsnittlig levealder økt og dermed også 
pasienttilstrømningen, men neppe med det 
dobbelte.

Hva er det sykehusplanleggerne vet som vi andre 
ikke forstår, og hvorfor planlegges det så gjerrig 
på areal og senger? Ombudet mener sykehusene 
må legge til rette for at pasientsikkerheten 
ivaretas på en forsvarlig måte, uten bruk av senger 
i korridorer. 
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Hvorfor lærer ikke sykehusene av 
brukerundersøkelser?
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 
(Helsedirektoratet fra 2016) har siden 2011 årlig 
utført en nasjonal brukererfaringsundersøkelse 
blant voksne døgnpasienter ved somatiske 
sykehus, PasOpp-undersøkelsen. I 2014 deltok 13 
187 pasienter, 60 prosent av de spurte. Formålet 
er faglig kvalitetsforbedring, og undersøkelsen 
skal være et av verktøyene for styring og ledelse 
i helsetjenesten. Den skal gi befolkningen 
informasjon om pasienttilfredshet, som blant 
annet kan danne grunnlag i deres valg mellom 
ulike leverandører av helsetjenester. Resultatene 
er fordelt på ni pasienterfaringsindikatorer; 
pleiepersonalet, legene, informasjon, 
organisering, pårørende, standard, utskriving, 
samhandling og ventetid. Resultatene presenteres 
på en skala fra 0 til 100, der 100 er best.

Resultatene fra 2014 viser, som i alle foregående 
år, at det sykehusene scorer dårligst på er 
forholdene rundt utskriving og informasjon. 
På spørsmål som konkret omhandler 
informasjon i forbindelse med utskrivning etter 
sykehusopphold, gis sykehusene et score på 58 
av 100 på landsgjennomsnittet. Samhandling 
med fastlegen og andre kommunale tjenester 
gir det nest dårligste resultatet med 63 av 100. 
Spørsmålet om informasjon viser en svak, men 
gledelig endring der sykehusene nå scorer 73 

av 100, mot fjorårets 71 av 100. At det fortsatt 
er mer enn en av fire pasienter som ikke sier seg 
fornøyd med informasjonen de mottar under 
et sykehusopphold, bør en ikke være fornøyd 
med. Resultatene i PasOpp-undersøkelsene 
gjør det nødvendig å spørre i hvilken grad 
pasienterfaringer tas på alvor, og hvilke 
forventninger politikere og de ansvarlige for 
norske sykehus har til bruken av pasienterfaringen 
og hvordan de følges opp.

Informasjon knyttet til utskriving og samhandling 
mellom sykehusene og kommunale tjenester 
som fastlegene, sykehjem og hjemmetjenester 
er ikke mindre viktig når utviklingen er at 
flere pasienter skal behandles i kortere tid på 
sykehus og at kommunene skal få og ta et større 
ansvar enn tidligere. Det er helt nødvendig at 
sykehusene fokuserer på denne utfordringen for 
å sikre at pasientene får nødvendig helsehjelp. 
Informasjonen under sykehusopphold og i 
forbindelse med utskrivning må styrkes. Dette 
er viktig for at pasientene på egen hånd og ved 
bistand fra kommunale helsetjenester skal ha 
mulighet til å følge opp den behandling de har 
fått på sykehuset på rett måte, og for at de skal 
føle seg trygge i overgangene mellom de ulike 
tjenestenivåene. Både helseministeren og øvrig 
ansvarlig ledelse for helseforetakene bør forvente 
en bedring av resultatene i fremtidige PasOpp-
undersøkelser.



Ta kontakt med oss 
Enten du er barn, ung, voksen eller eldre, pasient, pårørende eller ansatt 
i helse-, sosial- og  omsorgstjenesten, kan du ta kontakt med oss.

Lille Grensen 7 (inngang Arbeidergata)
0159 Oslo
Tlf. 23 13 90 20
post@ombudet.no
Ombudet.no

Følg oss på Facebook og Twitter
Karl Johans gate
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