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Forord  

Gapet mellom ønsker og ressurser er en utfordring i fordelingen av offentlige velferdsgoder, mellom 

ulike tjenesteområder og innad i helsetjenesten. Vanskelige valg må foretas i åpenhet, ikke i de lukkede 

rom. Prioriteringene må følge prinsipper og prosedyrer det er enighet om. Målet må være forutsigbare 

kriterier som danner rammen rundt den individuelle vurderingen. En vurdering som skal skje i samarbeid 

med den informerte og involverte pasient og bruker. Dette er krevende. Det må tilrettelegges for 

brukermedvirkning, det må settes av tid og kompetansen må styrkes. Og gevinsten vil være stor. 

Resultatet vil være en større forståelse for den endelige beslutningen hos pasient og bruker. 

Helsepersonellet må gis støtte for sine vanskelige valg. Ledere må bidra til riktig prioritering og støtte 

sine ansatte i deres vurderinger. Politikere må stå for sine prinsipper og beslutninger også når medias 

makt truer med gripende historier. Som ombud for pasienter og brukere møter vi mennesker som ikke 

alltid har nådd opp i helse- og omsorgskonkurransen. Vår jobb er ikke å sikre vinnere, men å bidra til 

rettferdighet. Da er det prosessen frem til beslutningene vi etterspør. For det du ikke kan forklare, kan 

du ikke forsvare. 

Hver dag hjelper vi pasienter og brukere i alle aldre med å få slike forklaringer. I 2018 ble det foreslått å 

endre pasient- og brukerombudsordningen til en eldre-, pasient- og brukerombudsordning. Det var vi og 

mange brukerorganisasjoner og tjenestesteder sterkt imot. Hvorfor? Jo fordi mange da ville tro vi bare 

var et ombud for eldre. Forslaget endte ut med etableringen av et eget statlig eldreombud på linje med 

barneombudet. Vi er fortsatt pasient- og brukerombud for alle. 

Regjeringen foreslår i Granavolden-plattformen å utrede etablering av et NAV-ombud som del av de 

fylkesvise pasient- og brukerombudene. Vårt kontor, med støtte fra Oslo kommune, behandler 1500 

NAV-saker i året.  Vi ser et klart behov for en ombudsordning også for denne gruppen. 

I denne rapporten deler vi noen erfaringer fra arbeidet vårt.  

  

Anne-Lise Kristensen 

 

Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus 

Sosial- og eldreombud i Oslo 
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ANBEFALINGER 
 

 Ombudet etterlyser Brukernes NAV og støtter Regjeringens ønske om å utvide pasient- og 

brukerombudenes mandat til også å omfatte NAV. 

 

 Sosial ulikhet i helse må utfordres – økt innsats på å forbedre somatisk helse hos pasienter med 
psykisk sykdom, rusavhengighet og sosiale problemer. 
 

 

 Tolketilbudet truer rettssikkerheten i helsetjenesten, barnevernet og NAV. Bystyret støttet 
fjorårets anbefaling om å opprette et Tolkehus i Oslo. Dette bør nå utredes. 

 

 Kommunale kelnere etterlyses – befolkningen vet for lite om hvilke tilbud som finnes. 

 

 Bosted kan ikke være avgjørende for tildeling av brukerstyrt personlig assistent. 

 

 ”Ny time i hånda” vil gi økt pasientsikkerhet og tryggere pasienter i spesialisthelsetjenesten. 

 

 Uønskede hendelser bidrar ikke tilstrekkelig til læring. Ledelsen må ta mer ansvar for å endre 

kulturen. Ved svært alvorlig skade eller komplikasjon skal det tilbys møte senest innen 10 dager. 

Det er for lang tid å vente. Her bør lovens endres. 

 

 Mer generøs utdeling av smitteforebyggende utstyr vil redusere Hepatitt C smitte. 

 

 Tilbudet hos avtalespesialister bør rettighetsvurderes i felles henvisningsmottak med foretakene. 

 

 Antallet pasientrettigheter bør trolig reduseres og må bli bedre kjent. 

 

 Pasienter må få kopi av henvisning og tilbud om kopi av prøvesvar. 

 

 Unge mellom 16 og 18 år bør fritas egenandel hos fastlegen og i spesialisthelsetjenesten. 

 

 Kampanjen Kloke valg og utarbeidingen av Helseatlas må suppleres med en ny offentlig arena for 

prioriteringsspørsmål. 

  

 Ressurssituasjonen hos tilsynsmyndighetene må økes. Lang saksbehandlingstid truer 

pasientsikkerheten og rettssikkerheten. Økte ressurser hos Pasient- og brukerombudene vil i 

tillegg til å kunne hjelpe flere med behov for Ombudets tjenester, også bidra til at færre saker 

når tilsynsmyndighetene. 
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OM OMBUDET  

 

Ombudets arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse-, omsorg- og 

sosialtjenester, samt andre offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner hvor det offentlige 

dekker driftsutgifter eller kjøper tjenester. For innbyggerne i Oslo omfattes også tjenester fra NAV 

sosialtjenesten og barnevernet.  

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.  

Ombudet har 22 ansatte som er organisert i fire team med tre teamledere, og en eldrerådgiver som 

arbeider mer systematisk med utfordringer eldre har i møte med helse- og omsorgstjenestene i Oslo 

kommune.   

Alle kan henvende seg til ombudet. Vi kontaktes av pasienter, brukere, pårørende og ansatte. Det er 

mulig å ta kontakt anonymt, og tjenesten er gratis. Vi arbeider for å være et tilgjengelig tilbud for alle 

som har spørsmål, tilbakemeldinger eller klager i tilknytning til helse- sosial- og omsorgstjenestene. 

Arbeidet kjennetegnes ved tett og direkte kontakt med brukere, pasienter, pårørende og 

tjenestestedene. Ofte løses saken gjennom råd og veiledning over telefon, andre ganger bidrar en 

telefon til opprydding av misforståelser og reetablering av kontakt mellom bruker og tjenestested. 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 bedre samarbeid. Å løse saker på lavest mulig nivå gir større sannsynlighet for at tillit kan 

gjenopprettes mellom pasienter, brukere, pårørende og tjenestested. Andre saker krever en mer formell 

saksbehandling. Det skjer ved skriftlig korrespondanse med blant annet tjenestestedene, kommunenes 

klagenemnder, Fylkesmannen eller Norsk pasientskadeerstatning.  

Ombudet og kontorets ansatte prioriterer utstrakt informasjonsarbeid. Ordningen er for lite kjent, og 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. Fortsatt er det mange vi møter som ikke kjenner til ordningen, og som sier «dette 

skulle vi ha visst tidligere».  

Ombudet mottar mer enn 6.000 henvendelser årlig. Dette kan kanskje høres mye ut, men fordelt på de 

ulike saksområder i helse-, omsorg-, sosial- og barnevernstjenesten er det ikke tallene som sier mest. Når 

vi blir spurt sier vi alltid at innholdet i henvendelsene er viktigere enn antallet.  Det kvalitative innholdet i 

sakene er gullet i ombudets arbeid. Det er det vi formidler i møte med ansatte, ledere og politikere. Det 

er det som etterspørres når vi er ute og holder foredrag. Det er de erfaringene som må tas på alvor 



 

 

dersom uønskede hendelser ikke skal gjenta seg, rettigheter skal innfris og pasienter, brukere og 

pårørendes møte med tjenestene skal bedres. 

 

Henvendelser til ombudet 2015 – 2017 fordelt på de ulike tjenesteområder 
 

 2016 2017 2018 

Spesialisthelsetjenesten 1571 1646 1603 

Kommunehelsetjenesten 1534 1582 1423 

Kommunale omsorgstjenester 378 446 395 

Nav sosialtjenesten 1437 1435 1446 

Boligkontorene/Boligbygg 82 112 107 

Barnevern 30 30 27 

Utenfor mandat 609 516 524 

Forespørsler* 692 664 696 

Sum 6333 6431 6209 

*Forespørsler i dette diagrammet er henvendelser som ikke er knyttet til et konkret tjenestested. For 

eksempel et generelt spørsmål om hvilke regler som gjelder for innsyn i journal. 

Tallene varierer noe fra år til år, men ikke mye, og det er vanskelig å knytte endringene til konkrete 

forhold.  

Nedgangen i henvendelser innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester skal vi ha fokus på å snu i 

2019. Vårt inntrykk er at på dette området kunne langt flere tatt kontakt enn de som faktisk gjør det. 

Forklaringene er flere. De kjenner oss ikke godt nok og kan oppleve at terskelen er høy, noen synes det 

er vanskelig å klage på tjenester som er så tett på hverdagen deres og ikke få tar seg ikke «bryet», selv 

om de mener forhold burde vært endret.  

Ansatte bør i større grad oppfordre sine brukere og deres pårørende til og «si ifra». Slik kan tjenestene 

bli bedre. De bør også. Slik de er pålagt, informere om adgangen til å henvende seg til Ombudet. 
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Henvendelser om kommunale helse- og omsorgstjenester i 2016 til 2018 
 

 2016 2017 2018 2018  
Oslo 

2018 
Akershus 

Fastlegene 485 542 571 358 186 

Heldøgns boform* 421 406 449 363 86 

Hjemmesykepleie 121 155 179 140 39 

Praktisk bistand 110 98 77 64 13 

Barnebolig/omsorgsbolig 93 94 82 56 26 

Avlastning/støttekontakt 74 86 67 52 15 

Legevakt 79 75 65 41 24 

Brukerstyrt personlig assistent 45 55 54 34 20 

Omsorgsstønad 26 29 27 20 7 

Fengselshelsetjeneste 13 10 6 1 5 

Kommunehelsetjenesten 1534 1582 1423 959 366 

Kommunale omsorgstjenester 378 443 395 170 45 

Sum 1912 2028 1879** 1351 470 

*Inklusive bolig til vanskeligstilte, sykehjem, rusinstitusjoner **inklusive fra andre fylker 

 

I Oslo og i enkelte Akershus kommuner er det informert om Ombudet i vedtakene og relevant 

informasjonsmateriell. Vi ser at dette bidrar til å gjøre ordningen bedre kjent, og gjør det enklere for de 

som trenger råd og veiledning eller bistand til å klage og kontakte Ombudet. Vi oppfordrer derfor alle 

Akershuskommunene å følge etter. 

 

 

 

  



 

 

Henvendelser om de ulike NVA-sosialtjenestene i Oslo og prosentandelen av det totale 
antallet klienter pr kontor som henvender seg til Ombudet.  
 

Sosialtjenestene 2016 2017 2018 2017 2018 

Nav Alna sosialtjenesten 133 157 189 12,22 % 14,71 % 

Nav Bjerke sosialtjenesten 83 67 65 5,87 % 5,69 % 

Nav Frogner sosialtjenesten 111 104 72 6,94 % 4,80 % 

Nav Gamle Oslo sosialtjenesten 287 311 304 10,89 % 10,64 % 

Nav Grorud sosialtjenesten 47 69 53 6,03 % 4,63 % 

Nav Grünerløkka sosialtjenesten 159 112 116 4,65 % 4,81 % 

Nav Nordre Aker sosialtjenesten 31 20 19 2,28 % 2,16 % 

Nav Nordstrand sosialtjenesten 32 46 38 5,71 % 4,72 % 

Nav Sagene sosialtjenesten 91 98 86 5,03 % 4,42 % 

Nav Stovner sosialtjenesten 80 73 76 5,62 % 5,85 % 

Nav St. Hanshaugen sosialtjenesten 122 108 142 8,01 % 10,53 % 

Nav Søndre Nordstrand 
sosialtjenesten 

84 91 110 5,80 % 7,02 % 

Nav Ullern sosialtjenesten 37 29 20 6,78 % 4,67 % 

Nav Vestre Aker sosialtjenesten 28 40 22 6,24 % 3,43 % 

Nav Østensjø sosialtjenesten 58 62 81 5,52 % 7,21 % 

Ubestemt sosialkontor 54 48 41 * * 

Sum 1437 1435 1434 6,51 % 6,35 % 

 

Variasjonen mellom de ulike kontorene har vært mer eller mindre lik de siste årene. Vi gjentar vårt 

tidligere spørsmål - kan de kontorene som har svært få henvendelser fra sine brukere ha noe å lære de 

som har mange? Skyldes forskjellene kultur, kompetanse eller handler det om ressurser? Oslo er én 

kommune. Ombudet mener det er uakseptabelt at det som fremstår som en uønsket variasjon er 

uendret over tid.  



 

 

13 

 

Henvendelser om helseforetakene i Oslo og Akershus i 2016-2018 
 

 2016 2017 2018 

Oslo universitetssykehus 601 667 622 

Lovisenberg Diakonale sykehus 78 75 89 

Diakonhjemmet sykehus 87 83 78 

Akershus universitetssykehus 448 416 432 

Vestre Viken 111 140 120 

Martina Hansens hospital 10 16 18 

Sunnaas   6 

Privat helsetjenesten med 
avtale 

246 265 245 

Sum 1571 1646 1603 

 

Tabellen viser liten variasjon. Vi erfarer å ha et godt samarbeid med sykehusene, men sakstallet kunne 

også her vært adskillig høyere om vi var bedre kjent og om de ansatte ble flinkere til å informere om 

ordningen, eventuelt sette pasienter og pårørende i kontakt med oss ved behov. 

 

ARBEID SPESIELT RETTET MOT OSLOS ELDRE INNBYGGERE 

Daglig mottar Ombudet henvendelser fra eldre som ikke mottar de helse- og omsorgstjenestene de har 

behov for. For å samle erfaringer og innhente ny kunnskap for denne gruppen prioriterer Oslo kommune 

en eldrerådgiverstilling hos Ombudet. Eldrerådgiveren bidrar til å synliggjøre spesifikke utfordringer 

eldre har i møte med helse- og omsorgstjenestene, både på individ- og systemnivå.  

I arbeidet samarbeides det med ulike aktører som Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i 

Oslo, Det sentrale- og de lokale eldrerådene, Internasjonal Helse og Sosial Gruppe (IHSG), 

Velferdsetaten, Helseetaten og Sykehjemsetaten. Arbeidet blir presentert i ulike sammenhenger; på 

seniorsentre, beboer- og pårørendemøter, i eldreråd, til bruker- og interesseorganisasjoner, aktuelle 

fagorganisasjoner, politikere, høringer og gjennom kronikker.  



 

 

Eldre rus-avhengige 

Brukerorganisasjoner og et samlet tjenesteapparat melder nå om en ny gruppe eldre som utfordrer 

spesialist- og kommunehelsetjenesten. Mennesker som bruker eller har brukt illegale rusmidler lever 

lenger enn tidligere. Gruppen har ofte et sammensatt sykdomsbilde og mange har levd et liv med store 

tilleggsbelastninger både fysisk og psykisk. Ombudet tok derfor initiativ til dagsseminaret «Somatikk, 

takk» i november 2018. Innlederne belyste hvor viktig det er at hjelpeapparatet også fokuserer på 

somatisk status. Helseutfordringene er blant annet underernæring, smerteproblematikk, lever- og 

nyresvikt, KOLS og andre livsstilssykdommer. Avslutningsvis ble det avholdt en debatt om «Særomsorg 

versus næromsorg» - Om hvordan tjenesteytere i bydel bør og kan møte somatiske helseplager optimalt.  

Eldrerådgiver har også besøkt Omsorgsinstitusjoner for eldre rusmisbrukere som drives i regi av  

Velferdsetaten. Dette resulterte i rapporten: Omsorgsinstitusjoner i Oslo. Institusjoner med et høyere 

omsorgsnivå enn hjemmetjenester og et lavere omsorgsnivå enn sykehjem. Botiden varierer fra tre 

måneder til ett år. Tiden kan forlenges, noe vi i stor grad erfarte skjedde. Flere brukere vi snakket med 

hadde bodd på omsorgsinstitusjonen i mange år, og opplevde institusjonen som sitt hjem.  

Rapport fra besøk på Oslo kommunes omsorgsinstitusjoner 

 

Tilbudet til eldre med minoritetsbakgrunn 

Rundt en tredjedel av Oslos befolkning har minoritetsbakgrunn. Både antall og hvilket opprinnelsesland 

de kommer fra varierer mellom bydelene. Ombudet er bekymret for en manglende oppmerksomhet 

betydningen dette vil få fremover i etterspørselen av kommunale helse- og omsorgstjenester. I 

motsetning til tidligere, da eldre med minoritetsbakgrunn ofte ble ivaretatt av familien, forteller nå 

brukerorganisasjoner at deres barn i større grad enn tidligere er i arbeid og derfor uten muligheter til å 

være hjemme og yte hjelp når det er påkrevd. Ombudet mener derfor det må være større fokus på 

kunnskap om ulike innvandrerbefolkningenes helse, hva er viktig for dem? Denne kunnskapen vil være 

viktig for å kunne tilpasse Oslos fremtidige helse- og omsorgstjenester. Ombudet etterspør derfor 

systematisk samarbeid med ulike innvandrerorganisasjoner for å styrke tjenestenes kultursensitivitet og 

kunnskap.  

På Grünerløkka seniorsenter møtes eldre kvinner født i Pakistan ukentlig for å lage mat og for sosialt 

samvær. Da Ombudet var på besøk var kommunale helse- og omsorgstjenester et av temaene. Kvinnene 

fortalte om store variasjoner både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten om bruk av tolk. 

Mange fortalte at de for sikkerhets skyld ofte hadde med sine voksne barn i møte hos for eksempel 

fastlege. At barn og familiemedlemmer brukes som tolk og oversettere er også bekreftet fra besøk hos 

stiftelsen «Helseforum for kvinner» og Rabea kvinneforening 60+.  

Ombudet etterlyser at offentlige tjenesteytere kartlegger og legger planer for sine konkrete tolkebehov 

for å sikre tilstrekkelige og kompetente tolketjenester. Vi understreker betydningen av at tolk benyttes 

ved behov for å sikre alle deler av befolkningen forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13273154/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Etater%2C%20foretak%20og%20ombud/Pasient-%20og%20brukerombudet%20i%20Oslo%20og%20Akershus%20og%20Sosial-%20og%20eldreombudet%20i%20Oslo/Rapport%20bes%C3%B8k%20p%C3%A5%20Oslo%20kommunes%20omsorgsinstitusjoner.pdf
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Den internasjonale eldredagen  

Ombudet feiret den internasjonale eldredagen både i Rådhuset og i Oslos største moské Jamaat Ehle –

Sunnat på Grønland. Internasjonal Helse- og Sosialgruppe (IHSG) ved primus motor Tayyab Choudri var 

ansvarlig for markeringen. Ombudet holdt appell hvor hun fokuserte på innvandreres lavere forbruk av 

kommunale helse- og omsorgstjenester, og behovet for å tilrettelegge disse tjenestene for alle deler av 

befolkningen. Det ble delt ut to priser. Antonio Domenico Trivilino fikk pris for sitt langvarige 

engasjement i Rådet for innvandrerorganisasjoner. Raisa Cirkova, mangeårig formann i Norsk-russisk 

Kultursenter fikk pris for organisasjonens arbeid med å fremme kulturelt og sosialt samarbeid mellom 

Norge og Russland.    

 

Samarbeid med eldrerådene   

Ombudet har et nært samarbeid med eldrerådene i Oslo. For Ombudet er samarbeidet svært nyttig fordi 

det øker vår kunnskap til tjenestetilbudet i bydelene. Vi får også kjennskap til hvordan eldrerådene blir 

brukt og ivaretatt i sin bydel. Mange i de lokale eldrerådene er også representert i lokale tilsynsutvalg i 

bydelen og har således en genuin kjennskap til både hjemmetjenester og sykehjem. Ombudet inviterer til 

møter to ganger i året og vi er tilgjengelig når vi får ulike henvendelser gjennom året. Eldrerådene 

forteller at det er store variasjoner i hvordan opplæringen av de ulike rådene foregår i bydelene. For at 

rådene skal fungere optimalt må rådsmedlemmene være godt skolert. Ombudet mener plikten til 

opplæring bør ligge sentralt i byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune og ikke i den 

enkelte bydel slik det er i dag.   

 

Tilsynsutvalg for sykehjem og hjemmetjenester  

De bydelsbaserte tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og 

tilsyn med hvordan tjenestene fungerer i bydel. Bydelens tilsynsutvalg for sykehjem rapporterer både til 

aktuell bydel og til Sykehjemsetaten. Historisk ble tilsynsutvalgene etablert i 1997, da Oslo bystyre 

vedtok sak 784/1997. De enkelte bydelsutvalgene skulle føre kontroll med at bydelsadministrasjonen og 

tjenestestedene utførte de oppgaver som var gitt. Sykehjemsetaten ble opprettet i 2007, men 

tilsynsutvalgets oppgaver ble ikke endret som følge av den nye modellen.  Siden 2007 har 

Sykehjemsetaten hatt ansvar for kvaliteten i sykehjemmene. PWC utarbeidet en rapport i 2014 som 

blant annet konkluderte med at om en fremdeles ønsker folkevalgt tilsyn må tilsynet standardiseres i 

langt større grad.  

Ombudet har fått tilbakemelding fra tilsynsutvalgene i bydelene at de savner bedre oppfølging av 

tilsynsrapportene, og hvordan disse skal være et aktivt bidrag for å bedre kvaliteten i tjenesten. 

Tilsynsutvalgene savner også opplæring i kommunens tjenestetilbud, aktuell lovgivning og kommunens 

satsningsområder. Ombudet etterlyser en systematisk opplæring av tilsynsutvalgene for sykehjem, og at 

det tydeliggjøres hvem rapportene følges opp av.  



 

 

Nedgang i hoftebrudd på grunn av systematisk arbeid og bruk av velferdsteknologi 

Det er årlig mer enn 9000 hoftebrudd i Norge, og de fleste skjer i hjemmet (fhi.no).  

Bydel Nordstrand har som de første i landet tatt i bruk VR-teknologi for å redusere fall. Hjemmeboende 

eldre kan selv trene foran en datamaskin som viser hvilke øvelser som er hensiktsmessige for bruker. På 

en dataskjerm ser personen hvordan ulike øvelser skal utføres, samtidig som de får se et bilde av seg selv 

som gjør øvelsene. Kameraet på datamaskinen måler også om øvelsen er utført korrekt, og sier også fra 

om øvelsen er utført feil. Hvert «pling» representerer en godkjent repetisjon. Treningsprogrammet 

loggfører også antall økter. Bydel Nordstrand var tidligere blant de bydelene som rapporterte flest fall 

hos eldre Blant annet bruk av velferdsteknologi har medført at bydelen har halvert antall hoftebrudd fra 

tidligere nivå på 165 (for fire og et halvt år siden) til dagens 86. Ombudet etterlyser denne typen 

systematisk arbeid i de andre bydelene i Oslo.  

 

Flere rosa busser etterlyses – en suksesshistorie så langt! 

I september 2017 startet de første rosa bussene å gå i bydel Nordre Aker. Dette er minibusser som 

henter personer over 67 år hjemme på dagtid og kjører frem og tilbake dit eldre ønsker innenfor 

bydelens grenser. Tilbudet er nå utvidet til bydel Sagene og Vestre Aker. Ombudet har merket seg 

suksesshistoriene og håper at aldersvennlig transport med rosa busser snart vil være et tilbud til alle 

eldre borgere i byen vår.  

 

Variasjon i antall legemidler på sykehjem i Oslo 

Det kommer regelmessig opp debatter om ulikheter i antall medisiner hos pasienter på sykehjem. 

Ulikhetene har også vært tema i Helse- og sosialkomiteen i Oslo kommune. I Regjeringens demensplan 

2020 vises det til at beboere på norske sykehjem i gjennomsnitt bruker syv medikamenter hver. 

Ombudet får flest klager på for mye medikasjon. Variasjonene er store. For å øke fokus på variasjon i 

antall legemidler på sykehjem arrangerte Ombudet høsten 2018 et frokostseminar med tittelen 

«Uønsket variasjon i antall legemidler på sykehjem». Viktige stemmer fra Pårørendealliansen, 

Sykehjemsetaten, Norlandia og Kirkens bymisjon var representert. Det samme var leder av helse- og 

sosialkomiteen i Oslo kommune. Ombudet mener det er viktig å bruke tiltakspakken fra 

Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender» hvor riktig legemiddelbruk på sykehjem er et av 

innsatsområdene. De poengterer at tverrfaglige legemiddelgjennomganger må gjøres ved innkomst, 

deretter hver 6. måned. Gjennomgangene bør inkludere samtaler med pårørende og informasjons til 

pårørende der beboer ikke motsetter seg dette. Videre er det viktig å arrangere læringsnettverk og gjøre 

systematisk bruk av den farmasøytiske kompetansen som Utviklingssenter for sykehjem og 

hjemmetjenester i Oslo kommune har.  
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Parkeringsplasser på nye sykehjem  

Fra 2020 til 2023 skal det åpnes 13 nye sykehjem i Oslo. Ombudet er bekymret for antallet 

parkeringsplasser som er prosjektert inn. Gitt de erfaringene som er gjort på Ullerntunet og Ullern 

helsehus hvor 36 parkeringsplasser skal dekke behovet til 150 pasienter og 250 ansatte, der det 

rapporteres om parkeringskaos.  

Det er politisk bestemt at parkeringsplasser skal reduseres fremover og at det skal legges til rette for 

sykling og offentlig kommunikasjon. Ombudet forstår at det er miljøkrav til nybygg og at det er ønskelig å 

tilrettelegge for en bilfri by. Det er likevel slik at eldre som har sine nære på sykehjem ikke benytter 

sykkel som sitt primære fremkomstmiddel. De er ofte avhengig av transport fra dør til dør. Ombudet 

lurer på om brukerorganisasjoner i tilstrekkelig grad er blitt stilt spørsmålet «Hva er viktig for deg når vi 

bygger nytt sykehjem?».  

Kan et bidrag til løsning være at de rosa bussene i fremtiden kan benyttes fra en bydel til en annen som 

en oppfølging av «Fritt sykehjemsvalg» som innebærer at beboer ikke nødvendigvis får plass i sin bydel?  

 

OM NAV SOSIALTJENESTEN - OMBUDET ETTERLYSER «BRUKERNES NAV» 
Nav sosialtjenesten er velferdsstatens siste sikkerhetsnett. Daglig møter Ombudet mennesker som er 

avhengig av hjelp fra NAV for å ha til sitt livsopphold i en periode i livet. De kommer fordi de opplever 

dårlig tilgjengelighet til tjenesten, fordi de ikke har fått informasjon som gjør at de forstår svaret på sine 

henvendelser og når de ønsker hjelp til å klage på de avgjørelser som er tatt. 

En stor andel av de som kommer har minoritetsbakgrunn og språkproblemer. Vi bruker mye tolk i saker 

der vi erfarer at dette ikke er gjort i NAV og der dette trolig kan forklare både misforståelser og 

begynnende konflikter. 

Det snakkes mye om pasientens helsetjeneste, om helsetjenestens plikt til å utforme tjenester som 

møter pasientenes individuelle behov på en god måte. Ombudet etterlyser en tilsvarende satsing på 

brukernes NAV. 

 

Tilgjengelighet er det største problemet med NAV 

De fleste av de som ber Ombudet om hjelp gjør det fordi de ikke får kontakt med NAV sosialtjenesten. 

Brukerne forteller at de trenger å snakke med saksbehandler om ulike problemstillinger knyttet til 

økonomi, bolig, sysselsetting og familieforhold. Noen har ikke snakket med saksbehandler på mange 

måneder. Noen vet heller ikke hvem som er deres saksbehandler og det fortelles om hyppige bytter av 

saksbehandler og manglende kontinuitet i oppfølgingen.  



 

 

Brukerne forteller at de ikke får kontakt på telefonen og at de ikke blir kontaktet tilbake selv om de 

legger igjen beskjed på SMS, e-post eller til vakttelefonen. Noen velger da å oppsøke NAV-kontoret, og 

får beskjed fra publikumsmottaket om at det ikke er mulig å få en samtale med saksbehandler som ikke 

er planlagt. I disse tilfellene lover ansatte i publikumsmottaket å gi beskjed til aktuell saksbehandler om å 

ringe tilbake til brukeren, men heller ikke dette hjelper alltid.  

Opplysning, råd og veiledning er en av NAV kontorets kjerneoppgaver. Hensikten med tjenesten er å løse 

eksisterende sosiale problemer, og å forebygge at slike problemer oppstår. Tjenesten skal styrke den 

enkeltes mulighet til å mestre egen livssituasjon, og baseres på aktiv involvering og deltakelse. Dette er 

ikke lett å gjennomføre når det er så begrenset kontakt mellom brukerne og NAV sosialtjenesten. 

Ombudet gjennomførte i 2018 en undersøkelse av telefontilgjengeligheten ved NAV sosialtjenesten på to 

dager i april (10. og 12. april) og på to dager i september (18. og 20. september) klokken 13. Vi kom 

gjennom på telefonen ved kun åtte kontor den første dagen, 12 kontor den andre dagen, 11 kontor den 

tredje dagen og 11 kontor den fjerde dagen. Ved ett kontor kom vi gjennom kun en av fire ganger. De 

øvrige kontorene var ikke tilgjengelige ved en eller to av våre fire oppringninger.  

Erfaringene samsvarer med tilsyn gjort av Kommunerevisjonen. Deres undersøkelse av tilgjengeligheten 

ved to NAV sosialtjenester avdekket at det er vanskelig å få informasjon om de sosiale tjenestene for 

brukere uten gode norskkunnskaper eller uten digitale ferdigheter, at det kan være vanskelig å få 

kontakt med NAV-kontorene, at det er høy terskel for å omsette muntlig henvendelse om behov for 

hjelp til søknader og at en betydelig andel av søknadene om økonomisk sosialhjelp ikke blir behandlet 

raskt og uten ugrunnet opphold.  

Også Fylkesmannen gjennomførte undersøkelser med tilgjengeligheten i NAV sosialtjenesten i 2018. De 

undersøkte tilgjengeligheten ved seks bydeler i Oslo med metoden "egenvurdering". Av de seks bydelene 

som deltok i egenvurderingen var det kun én bydel som konkluderte med lovbrudd. Lovbruddet gikk på 

at de hadde for lang saksbehandlingstid på klagesaker. Fylkesmannen skriver i et svar til Ombudet at: 

«Selv om det kun var én bydel som konkluderte med lovbrudd, var det flere bydeler som påpekte 

forbedringsområder og iverksatte tiltak. Det kan hende at noen av disse forbedringsområdene kunne 

vært ansett som lovbrudd. Det viktigste er imidlertid er at bydelene selv har sett behovet for å bedre 

tilgjengeligheten. 

Ombudet har tatt opp utfordringene med byrådsavdelingen, som er kjent med at det kan være 

problemer med tilgjengeligheten på telefon på NAV-kontorene i Oslo og at det jobbes med å forbedre 

dette. De opplyser at NAV-kontorene i Oslo vil gå over til felles statlig IKT og telefoni i løpet av 2019. 

Brukerne av de sosiale tjenestene vil da få tilgang til NAV Kontaktsenter, som kan gi generell 

informasjon, råd og veiledning. Byrådsavdelingen sier at dette vil redusere behovet for kontakt med 

saksbehandler og det lokale NAV-kontoret, og at NAV kontaktsenter kan sende melding til saksbehandler 

ved lokalt NAV-kontor dersom bruker har behov for kontakt med egen saksbehandler. Videre at det 

arbeides med å legge til rette for at Kontaktsenteret skal få tilgang til opplysninger i det kommunale 

fagsystemet, Fasit, slik at de kan gi individuelle opplysninger og informasjon om brukerens egen sak.  
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Byrådsavdelingen sier at de i påvente av felles telefoniløsning vil be bydelene gå gjennom sine rutiner og 

sikre at brukerne får kontakt med NAV-kontoret per telefon og mulighet til å få lagt frem sin sak. 

Ombudet erfarer at brukerne ofte har behov for å snakke med sin saksbehandler angående sin sak og at 

de i begrenset grad trenger generell informasjon, råd og veiledning. Vi er derfor usikre på om felles 

telefoni med statlig del av NAV i tilstrekkelig grad vil hjelpe brukerne. Ombudet vil følge med på 

utviklingen.  

Ombudet ble kontaktet av en prosjektmedarbeider i Frelsesarmeen som hadde forsøkt å komme i dialog 

med NAV på vegne av en familie hun fulgte opp. Familien trengte bolig. Hun hadde ringt saksbehandler 

og teamleder, samt søkt skriftlig om timeavtale og møtt opp på kontoret. De ble stadig lovet møter, men 

ingenting skjedde. Saken løste seg før vi fikk gått inn i den, da hadde Frelsesarmeen brukt trekvart år på å 

få til et møte med NAV. 

  

Dårlig saksbehandling i NAV 

Brukerne av NAV sosialtjenesten kommer til Ombudet med vedtakene sine. Flere trenger hjelp til å forstå 

innholdet i vedtakene og mange ønsker hjelp til å klage på vedtakene.  

En gjentagende årsak til at brukerne ber om hjelp til å klage på vedtak er at NAV sosialtjenesten ikke har 

tatt hensyn til brukerens faktiske situasjon. I flere av disse sakene har brukeren hatt inntekter over Oslo 

kommunes veiledende norm for livsopphold på et tidligere tidspunkt, midlene er brukt opp og NAV 

sosialtjenesten mener at brukeren burde ha disponert disse pengene på en annen måte. Det lages et 

regnestykke som viser hva brukeren burde hatt av midler, ikke hva som er den faktiske situasjonen. Dette 

overskuddet overføres i måneden fremover, til tross for at brukeren har dokumentert at vedkommende 

ikke har disse pengene.  

Fylkesmannen omgjør slike vedtak og skriver følgende i en av klagesakene som Ombudet har fulgt: 

"Fylkesmannen vil understreke at hjelpebehovet alltid skal vurderes ut fra den dokumenterte situasjonen 

på søknadstidspunktet, jfr. rundskrivet pk.4.18.1. Det er en alvorlig saksbehandlingsfeil å legge 

hypotetiske overskudd til grunn for vurderingen av en søkers hjelpebehov". 

I et vedtak Ombudet hjalp en bruker å påklage, fikk brukeren avslag på søknad om supplerende 

sosialhjelp, til tross for at brukeren dokumenterte at hun ikke hadde tilstrekkelige inntekter og at den 

økonomiske oversikten i vedtaket viste dette. NAV sosialtjenesten begrunnet vedtaket med følgende: 

"Du skulle vært selvhjulpen med egne inntekter dersom du hadde mottatt bostøtte, men din søknad om 

bostøtte er avvist på grunn at den er mangelfullt utfylt. Sosialhjelp kan ikke erstatte manglende 

utbetaling av bostøtte som er selvforskyldt". 

Dette vedtaket som bærer mer preg av moralisering enn korrekt saksbehandling, 



 

 

Ombudet erfarer varierende kvalitet på vedtakene. Vi ser vedtak som bærer preg av hastverk med mye 

standardtekster og kopi av tekst fra tidligere vedtak. Det skilles ikke klart mellom hva som er "faktiske 

opplysninger" og hva som er "vurderinger" og det gjør vedtakene uryddige og vanskelig å forstå.  

Alle vedtak skal gjennomleses og godkjennes av leder. Det er viktig at denne kvalitetskontrollen ivaretas 

for å sikre gode vedtak, styrke likebehandlingen og bidra til økt kompetanse hos de som fatter vedtak. 

En klient i arbeidspraksis fikk ikke dekket utgifter til progressive briller, noe som vanskeliggjorde de 

arbeidsoppgavene han var tildelt. Søknaden om stønad ble avslått, med stadig nye dokumentasjonskrav 

og uten veiledning om hva han burde gjøre.  Med bistand fra Ombudet forsto han at han måtte skaffe et 

nytt og rimeligere prisoverslag. Først da ble vedtaket omgjort. Dette kunne sosialtjenesten hjulpet han 

med langt tidligere. 

I en annen sak forsøkt klienten flere ganger å rette opp en misforståelse hos sosialtjenesten, uten å bli 

lyttet til: 

En feil i forvaltningsavtalen gjorde at klienten fikk for lite utbetalt livsopphold over lengre tid. 

Sosialsenteret regnet bostøtte som inntekt da de mente at den gikk rett til han. Det gjorde den ikke, den 

gikk direkte til kommunen. Klienten forsøkte å varsle om dette flere ganger uten og nå frem. Feilen ble 

først dettet opp etter at Ombudet tok kontakt. 

 

Er det for lite rom til sosialt arbeid i NAV? 

Ombudet erfarer at det er begrenset kontakt mellom NAV sosialtjenesten og bruker. NAV-kontorene har 

organisert seg slik at de kun skal ha kontakt med brukeren når dette er nødvendig. Det er i stor grad NAV 

sosialtjenesten som vurderer når dette er nødvendig. De vurderer for eksempel at det ikke er nødvendig 

å snakke med noen ved NAV-kontoret når man skal levere søknad om sosialhjelp. NAV sosialtjenesten 

har innført digital ordning på levering av søknader. De som ikke behersker denne ordninger har 

anledning til å levere søknaden i en postkasse. Noen erfarer at det kan være vanskelig å få snakke med 

ansatte ved NAV sosialtjenesten i forbindelse med dette. Flere bydeler har informert Ombudet om at en 

del av brukerne har utfordringer med digitale verktøy. Kommunerevisjonen har avdekket tilsvarende i sin 

undersøkelse om tilgjengeligheten ved NAV-kontorene i Oslo. 

En enslig forsørger med seks barn hadde fått ødelagt komfyren. NAV avtalte hjemmebesøk som en del av 

saksbehandlingen ved søknad om ny komfyr. Men klienten ble akuttinnlagt på sykehus og måtte utsette 

avtalen. Da hun kom hjem etter sykehusoppholdet, forsøkte hun å kontakte NAV, men fikk ikke tak i 

saksbehandler. Ved henvendelse i skranken fikk klienten beskjed om at hun kunne kjøpe seg en egg-koker 

for å tilberede variert mat til barna. Etter henvendelse fra Ombudet ble det foretatt et hjemmebesøk, og 

klienten fikk innvilget penger til ny komfyr.  

Ombudet er positiv til at NAV-kontorene organiserer seg slik at de kan arbeide mer effektivt. Men 

Ombudet er bekymret for om NAV-kontorene fanger opp brukernes behov og om brukerne får den 
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oppfølgingen de trenger. NAV skal fortsatt være det siste sikkerhetsnett og må sikre at tjenestene også 

oppleves slik og kan benyttes av alle. Nå kan en få en opplevelse av at sikkerhetsnettet trekker stigen 

opp etter seg, 

Ombudet mottok en henvendelse fra en bruker som uttrykte behov for oppfølging fra sosialtjenesten 

vedrørende økonomi, bolig og psykisk helse, uten å få det. Brukeren uttrykte frustrasjon fordi behovet for 

hjelp til koordinerte tjenester kom i bakgrunnen av spørsmål om økonomisk hjelp, og vilkår knyttet til 

dette. Han hadde en ustabil bosituasjon som ytterligere forverret den psykiske helsen og ønsket hjelp til å 

søke kommunal bolig og til å få behandling for sine psykiske plager. Saksbehandler ga uttrykk for at det 

var vanskelig å samarbeide med bruker. Det hadde brukeren forståelse for, og ga uttrykk for at det i stor 

grad skyldtes helsetilstanden, rot i den personlige økonomien og fraværet av en stabil bosituasjon. Han 

etterlyste noe mer fleksibilitet fra tjenestens side som hun mente ville bidra til et bedre samarbeidsklima 

og økt mulighet for at hun skulle bli i stand til å endre sin livssituasjon. 

Det er dessverre ikke sjelden vi ser saker der brukere må forholde seg til de enkelte tjenestene i bydelen, 

uten at noen tar ansvaret for helheten.  

 

Bolig 
Brukere oppsøker Ombudet fordi de har problemer med bolig. Noen mangler bolig og bor midlertidig hos 

venner og bekjente, andre bor i uegnede boliger. Flere ønsker kommunal bolig, men erfarer at tilbudet 

er begrenset. Saksbehandlingstiden på søknad om kommunal bolig er lang og ventetid på tildeling likeså 

for de som har fått et positivt vedtak. Mange erfarer at de står bakerst i køen når de går på visning i det 

private markedet og forteller at private utleiere ikke vil godkjenne garanti for depositum fra NAV. At NAV 

sosialtjenesten i noen tilfeller bruker for lang tid på å godkjenne husleiekontrakten er svært uheldig og 

kan føre til at brukeren mister mulighet til å leie boligen. Mange bydeler har nå ansatt boligfremskaffere, 

som skal hjelpe personer med å finne boliger på det private markedet og mange bydeler har inngått 

tilvisningsavtaler med store utleiefirmaer. Ombudet ser positivt på at dette kan være med på å redusere 

bruk av midlertidig bolig og redusere pågangen på kommunale boliger.  

Det kan ikke være tvil om at tilgang på egnede boliger til en pris som tilsier at brukeren på sikt kan bli 

selvhjulpen er en stor utfordring. Diskusjonen om gjengs leie i kommunale boliger illustrerer dette.  I et 

møte med rusveiledere fra hele Oslo, ble Ombudet informert om at gjengs leie i kommunale boliger 

noen steder overskrider prisene på det private markedet. Dette illustrerer ytterligere at dette er en 

problemstilling som krever en bred tilnærming.  

HJELPETILBUDET TIL RUSAVHENGIGE 
Rusavhengige har ofte behov for ulike hjelpetiltak over tid. Da er det avgjørende at tiltakene er 

koordinert. Opphold i behandlingsforløpet fører til sårbare overganger. Slike situasjoner oppstår for 



 

 

eksempel mellom avgiftning og oppstart behandling, og når behandlingen er avsluttet og det burde vært 

både et bolig- og et aktivitetstilbud forberedt. Dette må planlegges i god tid, helst før oppstart 

behandling. En mer aktiv bruk av individuell plan vil kunne bidra til bedre behandlingsforløp. I tillegg 

kommer pakkeforløpene på plass i 2019 med nettopp dette som målsetting. 

 

Kan det gjøres mer enn å tilby behandling for å redusere utbredelsen av Hepatitt C? 

Det er gledelig at de som ønsker det nå tilbys behandling for Hepatitt C. Det var på høy tid dette kom på 

plass. Det tilbys en krevende behandling og folk blir helt friske. Det vil si – helt friske til de blir smittet 

igjen. Ny smitte kan skje allerede dagen etter behandlingen er fullført. 

I Norge er rundt 80 prosent med hepatitt C smittet gjennom bruk av rusmidler. Viruset smitter gjennom 

blod og kan overføres gjennom deling av sprøytespisser, kokekar og annet brukerutstyr. 

I Oslo kommune deles det ut kokekar og filtre til personer som benytter sprøyterommet på Prindsen 

mottakssenter. Kokekar og filtre blir ikke delt ut som standard fra smittevernsluken som leverer ut gratis 

brukerutstyr, ei heller ved andre kommunale lav-terskelsteder. Argumentet har vært at det har vært for 

kostbart.  

Sykepleie på hjul deler ut både kokekar og filtre samt engangsstaser for å hindre spredning av Hepatitt C 

og andre smittsomme sykdommer. Dette hindrer selvsagt både smitte og re-smitte. Deres argument er 

at Hepatitt C er et hardført virus som kan leve lenge utenfor kroppen og som kan smitte gjennom 

blodsøl.  

Verdens helseorganisasjon har som mål å eliminere hepatitt innen 

2030. Ombudet mener at for å nå dette målet er det viktig for 

pasientgruppen at det også blir delt ut kokekar og filtre til personer 

som ikke bruker sprøyterommet. Dette vil hindre re-smitte etter en 

vellykket behandling. Det vil også redusere smittefare, samt øke bevisstheten om hvor smittefarlig det er 

å dele kokekar, filtre og sprøyter.  

 

LAR bør evalueres 
Legemiddelassistert behandling, LAR, feirer 25 år.  Mye er bra, men vi får klager på mangelfull 

brukermedvirkning, strenge henteordninger, rigid forskrivning av medisiner og mangelfullt fokus på 

rehabilitering og aktivitet.  

Evalueringen av fastlegeordningen kom for sent i gang. La oss ikke gjøre samme feilen med LAR. 

Ombudet har flere henvendelser fra pasienter som har vært i LAR over tid, som får foreskrevet 

medisinene fra sin fastlege og hvor lege i LAR avdekker at fastlegen skriver ut mer medisiner enn hva 

Helsedirektoratets retningslinjer sier. I disse tilfellene krever legen i LAR at pasienten trapper ned på 
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dose og/eller seponerer medikamenter som retningslinjene sier at ikke skal tas sammen med LAR-

medisinen. Dette opplever pasienten som svært krevende, da dette er medisiner som vedkommende 

mener er nødvendige og som er foreskrevet av fastlege som kjenner vedkommende sin helse.  

Flere forteller at de i slike situasjoner opplever at de ikke blir hørt og at avgjørelser tas uten at de får 

medvirke. Ombudet mener at det er viktig at Helsedirektoratets retningslinjer følges, men vi ser at det 

burde være en bedre dialog og samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og fastlege i kommunen i 

disse sakene. 

 

Gravide rustestes uten hjemmel og klageadgang 

Ombudet erfarer uklart hjemmelsgrunnlag, mangel på individuelle vurderinger og uklarhet om 

tilsynsmyndighet ved rustesting av gravide i regi av sosialtjenesten. 

Helsepersonell som har grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er 

overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, skal melde fra om dette til den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten, jf. helsepersonelloven § 32. I Oslo kommune blir slik melding send til 

ruskonsulent i sosialtjenesten.  

Dersom misbruket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, kan 

en gravid rusmiddelavhengig holdes tilbake i institusjon. For å vurdere om det er overveiende sannsynlig 

at barnet vil bli født med skade, gjennomfører sosialtjenesten rustesting. Rustestingen kan kun 

gjennomføres dersom kvinnen samtykker.  

Ombudet ble kontaktet av en gravid kvinne som var under oppfølging fra ruskonsulent ved NAV 

sosialtjenesten. Bakgrunnen for oppfølgingen var at kvinnen i samtale med jordmor hadde informert om 

at hun hadde røykt hasj før hun ble gravid. Hun hadde sluttet med dette da hun ble klar over at hun var 

gravid. Kvinnen opplyste også om at hun ble frisk fra alvorlig rusbruk for 10 år siden. På bakgrunn av 

disse opplysningene meldte jordmor ifra til sosialtjenesten, jf. helsepersonelloven § 32. Kvinnen ble raskt 

kalt inn til samtale hos NAV sosialtjenesten. De forklarte at sosialtjenesten har ansvar for å følge opp 

fosteret når det er mistanke om at mor ruser seg, og at dette gjøres ved bruk av urinprøver og 

blodprøver. Kvinnen fikk ingen nærmere forklaring på hvorfor sosialtjenesten hadde en konkret mistanke 

om rusbruk i hennes tilfelle, men ble likevel bedt om å levere urinprøver og blodprøver. Hun synes 

prøvetakingen var svært mistenkeliggjørende, og hun følte seg presset til å samtykke til 

gjennomføringen. Når hun spurte om hva som ville skje hvis hun ikke samtykket, fikk hun beskjed om at 

det kunne få alvorlige konsekvenser. 

I svar på klagen skrev NAV at når kvinnen «trekker samtykke tilbake i forhold til rustesting så setter hun 

sosialtjenesten ute av stand til å følge opp fosteret under svangerskapet. Som følge av at samtykket ble 

trukket, skrev NAV at de måtte vurdere å føre sak for fylkesnemnda om tilbakeholdelse av gravide 

rusmiddelavhengige, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 10-3 og at de var kommet til at 



 

 

det var overveiende sannsynlig at kvinnen ville være rusfri resten av graviditeten, og at det derfor ikke var 

nødvendig å føre sak for nemnda. NAV anbefalte at kvinnen frivillig lot seg rusteste en gang i måneden 

av hensyn til fosteret. Kvinnen ønsket ikke dette, og rustestingen av kvinnen opphørte ettersom NAV ikke 

hadde hjemmel for rustesting uten samtykke.  

På tross av at NAV vurderte det som overveidende sannsynlig at kvinnen ville være rusfri resten 

graviditeten, ble kvinnen i utgangspunktet ikke hørt når hun ville at prøvene skulle opphøre. Etter 

Ombudets syn er det grunn til å stille spørsmål ved om sosialtjenesten foretar individuelle vurderinger om 

rustesting er nødvendig.  

Vedrørende spørsmålet om hjemmel for praksisen, opplyste NAV at de hadde drøftet saken med Barne- 

og familieetaten. Etaten viste til at arbeidet med rustesting av gravide kunne vært bedre regulert i både 

lover, forskrifter og retningslinjer og at de ville se nærmere på dette. På bakgrunn av svaret fra NAV 

rettet Ombudet en forespørsel om tilsyn til Fylkesmannen. De vurderte at det forespurte tilsynet ikke falt 

innenfor sitt mandat, det ble vist til at barne- og familieetaten ville se nærmere på en regulering av 

praksisen og Fylkesmannen avviste å opprette tilsynssak.  

Ruskontroll er et inngripende tiltak. Ombudet finner det bekymringsverdig at praksisen som denne saken 

illustrerer ikke har tydeligere hjemler og retningslinjer. Vi stiller oss spørrende til hvem som er 

tilsynsmyndighet og klageinstans hvis det ikke er fylkesmannen. På bakgrunn av dette vil vi henvende oss 

til Helse -og omsorgsdepartementet og eventuelt Arbeids- og sosialdepartementet for en avklaring. 

 

Tannhelsetilbudet til pasienter med rusavhengighet må styrkes 

Som hovedregel må voksne selv dekke sine utgifter til tannbehandling, men tannhelsetjenesteloven 

hjemler unntak knyttet til enkelte diagnoser. Rusavhengighet er ikke en av disse.  Personer med 

rusavhengighet har likevel rett på offentlige tannhelsetjenester, såfremt de oppholder seg i 

helseinstitusjon eller mottar hjemmesykepleie fra kommunen i mer enn tre måneder eller er pasienter i 

LAR. Erfaringen er at mange rusavhengige ikke får fullført sin tannbehandling, fordi helsehjelpen 

avsluttes før tannbehandlingen er ferdig. Påbegynt tannbehandling til denne pasientgruppen må ses som 

en viktig del av deres rehabilitering og bør sluttføres uavhengig av om de fortsatt oppholder seg i 

institusjon eller mottar hjemmesykepleie.  

 

BARNEVERN 
Barnevernet har et svært viktig samfunnsoppdrag med å sikre barn og unge en trygg og god oppvekst. 

Ombudets arbeid på barnevernfeltet knytter seg til enkeltsaker og møter med aktører på 

barnevernsfeltet. Fra 2016 til 2018 gjennomførte Ombudet møter med bydelsbarnevernet. I 2018 fulgte 

vi opp dette arbeidet, og hadde i tillegg møter med Barneombudet og fagkonsulenter for barnevern ved 

politistasjonene. Målet med møtene har vært å sikre dialog og informasjon om ombudets tjenester.  
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På bakgrunn av enkeltsaker og møtevirksomhet ønsker vi særlig å trekke frem behovet for 

brukermedvirkning og arbeid med relasjonen til foreldre som føler seg utrygge i møte med barnevernet. 

Som i denne saken: 

En kvinne som er fratatt omsorgen for ett av sine to barn, ber Ombudet bli med henne på møte med 

barneverntjenesten. Hensikten med møtet er at kvinnen skal få tilbakemelding fra barneverntjenesten på 

hvordan det går med barnet som er plassert i fosterhjem og at det skal avklares hva slags oppfølging 

kvinnen ønsker fra barnevernet fremover. Kvinnen forteller at hun har stor mistillit til barnevernet, at hun 

ikke blir hørt, at hun ikke får tilstrekkelig informasjon og at hun blir snakket nedsettende til. Hun er også 

redd for å miste omsorgen for det andre barnet sitt. Ombudet blir med kvinnen på møtet. I dette møtet er 

det en ny saksbehandler som kvinnen ikke kjenner. Kvinnen forteller om sine dårlige erfaringer med 

tidligere saksbehandlere ved barneverntjenesten, den nye saksbehandleren svarer at hun ikke kan 

kommentere dette og at hun ønsker å se fremover. Ombudet poengterer viktigheten av at ny 

saksbehandler er kjent med at kvinnen har dårlige erfaringer med barneverntjenesten, da dette preger 

hennes relasjon til tjenesten. Ny saksbehandler lover å ta dette med seg i videre kontakt med kvinnen.  

 

 

Behov for brukermedvirkning og bedre tolketjeneste 
Brukermedvirkning henger tett sammen med barnets rett til å bli hørt. Å sikre at barn kommer til orde i 

sin sak er en nødvendig for å sikre at barnevernets arbeid ivaretar barnets beste.  

Retten til å medvirke, og til å bli hørt, kan særlig være vanskelig i saker hvor det er behov for tolk. Flere 

bydelsbarnevern uttrykker bekymring for ivaretakelsen av rettsikkerheten i sakene hvor det blir brukt 

tolk. Nær alle barneverntjenestene ombudet har vært i kontakt med har opplevd at tolkeoppdragene 

ikke har vært tilfredsstillende. Eksempelvis har tolkene oversatte direkte feil, blandet seg inn i samtalene, 

og brukerne har bekymret seg for hvorvidt tolkene ville overholde taushetsplikten.  

Ombudet foreslo i fjorårets årsmelding at det ble opprettet et tolkehus i Oslo, dette fikk tilslutning fra 

bystyret. Ombudet anbefaler at utredning av et slikt tolkehus igangsettes i 2019.  

Helsetilsynet publiserte nylig en rapport med gjennomgang av 106 barnevernssaker. Behovet for 

brukermedvirkning etterlyses flere steder i denne rapporten. Den viser at tolk brukes ved «viktige 

anledninger» som i møte med fylkesnemnda, mens tolkebruken i den mer sporadiske kontakten mellom 

barnevernet og partene er varierende. For øvrig viser rapporten at barns synspunkter ofte gjengis, men 

at deres synspunkter tillegges for liten vekt både i arbeid med undersøkelse og tiltak i regi av 

barnevernet.  

En viktig forutsetning for å kunne medvirke er informasjon. Rapporten viser at det er lite dokumentert at 

barn gis informasjon om rettigheter, sin mulighet til å kontakte Ombudet eller får informasjon om 

prosessen i barneverntjenestens arbeid.  



 

 

I denne saken ivaretok ansatte sin informasjonsplikt og sørget for at ungdommen fikk kontakt med 

Ombudet: 

Saken gjelder en ungdom som har bodd på barnevernsinstitusjon i flere år, og som fikk avslag på 

ettervern. Barnevernet mener ungdommens behov ikke kunne ivaretas av dem, og at oppfølgingen av 

ham må overføres til psykisk helse i bydelen. I forbindelse med dette har ungdommen ønsket en ferskere 

vurdering av hans helsetilstand, som bedre kunne si noe om hva slags oppfølging han var i behov av. 

Ungdommen fikk henvisning fra fastlege, men avslag på ny utredning fra sykehuset. Ungdommen hadde 

tidligere påklaget avslaget på ettervern. Fylkesmannen vurderte at barnevernet ikke hadde grunnlag for 

avslag før et tilbud i psykisk helse hadde fått virke. Ombudet bistod ungdommen med å påklage avslag 

på utredning i spesialisthelsetjenesten. Fylkesmannen konkluderte her med at ungdommen hadde rett til 

fornyet vurdering av sin helsetilstand. Ombudet har begjært fylkesmannen om å føre tilsyn med 

barneverntjenesten på bakgrunn av blant annet at ungdommen opplever ikke å bli hørt.  

 

Ombudets rolle  

Ombudet ønsker å bidra til økt kvalitet og økt rettsikkerhet i barnevernet. Mange dilemmaer melder seg i 

arbeid med barnevernssaker. Det er ikke alltid barn og foreldre har de samme interesser, heller ikke at 

foreldrene er enige om hva som er barnets beste. Ombudet kan bidra til å gjenopprette tillitt der 

konfliktnivået er høyt, eller der barn og foreldre føler seg utrygge. Vi tror flere enn de som henvender 

seg til oss kunne hatt nytte av våre tjenester, og vi har et mål om å øke antallet barnevernssaker ved vårt 

kontor. De som kontakter Ombudet med spørsmål om barneverntjenesten har gjerne spørsmål om sine 

rettigheter. Noen ber om råd og veiledning i forbindelse med at de skal ha møte med 

barneverntjenesten. Ungdom har spørsmål om retten til ettervern. Også andre tjenester tar kontakt, for 

eksempel med spørsmål om samarbeid, saksbehandling og klagemuligheter. 

Ombudet får noen ganger henvendelser fra personer som har blitt meldt til barnevernet. De har 

spørsmål om hva som kommer til å skje og hvilke rettigheter de har. Det gis råd og veiledning om hvor-

dan barneverntjenesten arbeider med bekymringsmeldinger og vi oppfordrer til å samarbeide med 

barneverntjenesten. Vi informerer også om hvilke rettigheter man har i forbindelse at barnevernet gjen-

nomfører en undersøkelsessak. 

KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER 
 

Fastlegeordningen  

Nyhetsbildet er preget av fastleger som snakker om en uholdbar arbeidsdag. En virkelighet deres 

pasienter gjennom flere år har formidlet, blant annet gjennom pasient- og brukerombudene. Det er på 

høy tid at ordningen nå evalueres. 
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Pasienter forteller om forsinket diagnostisering, manglende oppfølging av prøvesvar, lite tid under 

konsultasjonen, dårlige henvisninger og dårlig tilgjengelighet og uklare regler knyttet til egenandeler. Det 

er heller ikke alle som har behov for tolk som får det. 

I dag var min mor (92) år hos fastlegen og fikk en meget merkelig behandling. Før timen var det samlet 

sammen en 3-4 ting man ønsket å ta opp med legen, men dette var uaktuelt. Legen insisterte på at kun 

en ting skulle kunne tas opp i hver konsultasjon. Hele konsultasjonen tok derfor kun om lag 10 min.  

Fra en nettside fra et fastlegekontor i Oslo: 

En vanlig legetime er ca 10-20 minutter, en akutt time kan også være kortere eller lengre, avhengig av 

problemstilling. Tenk på forhånd igjennom hva du ønsker å ta opp med legen. Skriv gjerne en huskelapp 

for deg selv, i prioritert rekkefølge. Ta opp det viktigste punktet først! Det er kun anledning til å ta opp en 

problemstilling per konsultasjon. Hvis du har flere problemstillinger du ønsker å ta opp, kan du bestille ny 

time til dette. 

Ventetid på time er ikke uvanlig: 

 Klienten forteller at det ikke er mulig å bestille time hos fastlegen tidligere enn 6 uker frem i tid. 

Han kan velge å gå til ulike vikarleger ved samme kontor, men opplever det utrygt. Klienten er 

fornøyd med fastlegen, men mener denne har problemer med tilgjengeligheten. 

 Klienten ringer og sier at han må vente to uker på legetimen. Han forteller at han er svært 

fornøyd med fastlegen men lurer på hva rettigheten hans er. 

 Jeg bestilte time 14.januar, og fikk tilbud om time først 14.februar. Altså over 20 virkedager etter 

bestilling. 

I følge fastlegeforskriften så skal man få tilbud om time så snart som mulig, og normalt innen 5 dager. 

Kommunene må ta mer styring med de fastlegene de har inngått avtale med. Dette gjelder alt fra 

etterlevelse av fastlegeforskriften, universell utforming, oppfølging av klagesaker og oppfølging av 

fastleger som ikke innretter seg etter Helsedirektoratets avklaringer knyttet til hvilke utgifter fastlegen 

kan pålegge den enkelte pasient.  

Samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og fastlegene var tema i Riksrevisjonens Dokument 3:4 

(2017-2018) Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis 

fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten. Der oppsummeres det at «Fastleger og sykehusleger 

samarbeider ikke godt nok om henvisningene, som ofte mangler nødvendig informasjon. Undersøkelsen 

viser at fastlegene og sykehuslegene i mange tilfeller har ulik forståelse av hva som er nødvendig 

informasjon i en henvisning. Halvparten av sykehuslegene i utvalget opplever jevnlig at det ikke kommer 

klart fram av henvisningen hvorfor pasienten har behov for spesialistbehandling, og 9 av 10 sykehusleger 

opplever at det er stor variasjon i kvaliteten på henvisningene.»  



 

 

Ombudet mener kvaliteten på henvisningene på en enkel måte kan bedres ved at pasienten gjennomgår 

henvisningen sammen med legen og får med seg en kopi. Dette vil øke sannsynligheten for at relevant 

informasjon fra pasienten kommer med. Det vil også gjøre det mer krevende å sende en henvisning uten 

at fastlegen mener det egentlig er nødvendig, 

På en større konferanse for helsesekretærer kom følgende konkrete ønske for å bedre henvisningene 

frem: 

 

 

 

 

Kjært barn har mange navn  

Tildelingskontor/søknadskontor/bestillingsenheten/forvaltning og administrasjon/mottak og utredning 

m.fl. Det er ikke lett å finne frem. 

Ombudet har gjentatte ganger påpekt mengden av ulike navn på tilsvarende funksjoner i bydeler og 

kommuner. Dette er fortsatt forvirrende. Mer bekymringsfullt er variasjonen i de vurderinger som gjøres. 

Ekstra tydelig blir det når noen flytter mellom kommuner eller mellom bydeler i Oslo.  

En person hadde over 40 timer BPA i én bydel, mens dette ble endret til 11,5 time praktisk bistand og 5 

timer støttekontakt i bydelen hun flyttet til.  

Dette bidrar ikke til at innbyggerne får økt tillit til at tildeling skjer på likeverdig grunnlag uavhengig av 

hvor man bor. 

Et annet problem som også har vært tatt opp tidligere er at søker ikke kjenner seg igjen i vedtaket. 

Argumenter fra søknad eller klage kan være vanskelig å finne igjen i vedtaksteksten. Pasienter og brukere 

har en lovfestet rett til å medvirke, kommunen har en tilsvarende plikt til å legge til rette for dette. 

Ombudet er tydelig på at brukermedvirkning ikke betyr det samme som å bestemme innholdet i 

tjenesten, med det skal være med i vurderingsgrunnlaget og tildelingskontoret må vise til det som er sagt 

fra søkers side og eventuelt si hvorfor dette ikke veier tyngst.  

Ellers er saksbehandling og klagesaksbehandling fortsatt et gjentagende punkt som blir tatt opp av de 

som tar kontakt med oss. Vi er klar over at det ikke alltid lar seg gjøre å fatte vedtak i løpet av fire uker, 

men da skal hvert fall søker få informasjon om når bydelen eller kommunen ser for seg å være ferdig 

med utredningen og være klare til å fatte vedtak. Dette vil bidra til økt forutsigbarhet for innbyggeren.  

I det mest graverende saksforløpet vi har hatt til behandling det siste året ble søknad om en tjeneste 

sendt kommunen i juni 2015, Fylkesmannen påla kommunen i april 2018 å fatte vedtak. Vedtak ble fattet 

i begynnelsen av juli og påklaget kort tid etter. Til tross for to skriftlige påminnelser til kommunen fra vår 

 Husk å fylle ut korrekt telefonnummer. En del har varierende adresser, er under 

flytting og da oppstår mye rot. 

 Opplys om pasienten har behov for tolk. Det styrker kvaliteten på første 

konsultasjon i spesialisthelsetjenesten.  
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side, to henvendelser fra Sivilombudsmannen og nok en muntlig henvendelse fra oss har hverken vi eller 

søker mottatt skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt, tatt til behandling eller når kommunen regner 

med at nytt vedtak vil bli fattet.  

Dette er ikke akseptabel forvaltningspraksis. Heldigvis heller ikke noe som er vanlig i de sakene Ombudet 

ser. 

Vi fikk en e-post i juni 2018 fra en klient som skrev at: 

Jeg skrev en BPA søknad i april 2018, det er snart 7 uker siden jeg fikk tilbakemelding fra kommunen at 

de skulle ta mer kontakt med meg etter 3 uker. Har ikke fått noe brev eller tlf fra dem. Håper at dere kan 

bistå meg i saken her. Ombudet ringte kommunen som forklarte at de hadde svært mye å gjøre. De 

bekreftet at det hadde blitt sendt ut en forvaltningsmelding slik klienten hadde beskrevet og håpet de 

snart ville få gjennomført et slikt besøk. Vi ringte tilbake og informerte klienten om dette, samtidig som vi 

ba ham ta kontakt om det ikke løste seg. Klienten tok ny kontakt med oss to måneder senere. Han skrev: 

«Jeg har nå ventet i 4 måneder, nå er min tålmodighet brukt opp, det skal ikke ta så mange måneder å 

behandle en sak?» Ombudet ringte igjen til kommunen og fikk beskjed om at saksbehandler var på ferie 

og at ingenting ville skje før han er tilbake om to uker. Vi fulgte opp saken og fikk en mail fra 

saksbehandleren som sa at saken ville bli behandlet den uken. I månedsskiftet september/oktober fattet 

kommunen et vedtak der de innvilget brukerstyrt personlig assistent. Vedtaket ble iverksatt i slutten av 

oktober.  

Det tok altså et halvt år, et halvt år der brukeren egentlig hadde rett på en tjeneste han ikke fikk grunnet 

lang saksbehandling i kommunen. Det kan legges til at han var kjent ved tildelingskontoret ettersom han 

hadde fått tildelt andre tjenester fra tidligere.  

Vi får også fortsatt henvendelser knyttet til muntlige avslag og råd om ikke å søke. En e-post sendt til 

saksbehandler hos oss lød:  

Hei og takk for at du ringte i går. Ang korttidsopphold på Solvang så snakket du om at vi må sende 

søknad, er det noe vi kan gjøre selv eller må konsulenten man har i bydelen gjøre dette? For konsulenten 

som min mor har vært i kontakt med har sagt at det ikke var noe vits i å søke da det var lang venteliste. 

Meget uprofesjonelt av denne konsulenten. Vil derfor bare først høre med deg hva regelverket sier om 

hvem som skal sende søknad, før jeg tar kontakt med denne konsulenten. 

En kvinne som er nærmeste pårørende og verge til en person med kognitiv svikt tok kontakt med 

Ombudet med bekymringer knyttet til om kusinen fikk tilstrekkelige og verdige tjenester. Hun fortalte 

følgende: 

Jeg mener min kusine bør få langtidsplass. Hun vil selv bo i leiligheten og bydelen har muntlig avslått 

søknaden om langtidsplass. De har også muntlig frarådet skriftlig søknad. 



 

 

En annen ting kan være feil i klagesaksbehandlingen. Vi har vært gjennom flere år jevnlig avdekket at 

klager på kommunale vedtak og vedtak i spesialisthelsetjenesten ikke blir sendt videre til riktig 

klageinstans, i de fleste tilfeller Fylkesmannen, der påklaget vedtak ikke blir omgjort i sin helhet. 

For noen oppleves terskelen høy for å få sykehjemsplass. 

Søker var 98 år med en kjent hjertelidelse med hyppige smerteanfall som gjorde henne utrygg, 

benskjørhet med brudd i rygg, ribben mm, samt skiftet et kne- og et hofteledd på grunn av artrose. Hun 

hadde vanskelig med å klare seg selv hjemme, på grunn av redusert bevegelighet. Og så følte hun seg 

ensom. Hun ønsket «få ro og trygghet disse siste årene av livet» som pårørende skrev i søknaden.  

Kvinnen bodde i en Omsorg+-leilighet, hadde hjelp til dusj hver annen uke, daglig hjelp til å ta av og på 

strømper, hudpleie og påkledning. I tillegg vask av leiligheten hver annen uke, TT-kort og trygghetsalarm.  

Bydelen avslo søknaden med begrunnelsen at hun kunne klare seg hjemme med den hjelpen hun hadde. 

De ga henne i stedet vedtak på et ekstra besøk fra hjemmetjenesten midt på dagen.  

Fastlegen hadde skrevet en legeerklæring der det sto at «pasienten har mye smerter, stort funksjonstap 

siste tiden, engstelse og ensomhet.» Fastlegen anbefalte langtidsplass i sykehjem.  

Fylkesmannen omgjorde bydelens vedtak og skrev: «Høy alder er i seg selv ikke grunn nok for å få 

innvilget langtidsplass på sykehjem, men det vil være et moment i utøving av skjønnet. Med høy alder 

følger gjerne aldersrelaterte sykdommer som fører til svekket helsetilstand. Det er for Fylkesmannen 

tydelig at du har en redusert helsetilstand, og at den har blitt betydelig forverret gjennom det siste året. I 

denne saken vurderer vi at de tjenestetilbudene du mottar i dag ikke er tilstrekkelige, de gir deg ikke en 

tilstrekkelig grad av trygghet og bistand og de vil således ikke tilfredsstille kravet til nødvendig og 

forsvarlig helsehjelp. Ut fra en helhetsvurdering i denne saken, har Fylkesmannen kommet til at du har 

behov for botilbud med heldøgns helse- og omsorgstjenester.» 

Korrekt saksbehandling er avgjørende for brukerens rettssikkerhet og for å gi politikerne et korrekt bilde 

av tilbud og etterspørsel etter tjenestene. 

 

Tillitsreform og aktivitetstid 

Hjemmetjenesten i Oslo er omorganisert og skal sikre at tjenestemottakerne får færre ansatte å forholde 

seg til, og at tjenestene kan utmåles i tettere dialog og mer fleksibelt ut fra den enkeltes behov. 

Ombudet har ikke mottatt saker det siste året som gir grunnlag for å uttale seg om dette, utover at vi 

selvfølgelig støtter denne målsettingen. Vår bekymring har vært hvordan de prioriteringene som de 

ansatte må gjøre fortløpende slår ut i forhold til fordelingen av deres tid mellom brukerne. De får et stort 

ansvar for selv å vurdere dette fortløpende.  

Utover dette er vi kjent med at reformen ikke skal følges av de private leverandørene av 

hjemmetjenester.  
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Når det gjelder kommunens innføring av aktivitetstid er dette et tilbud som gis etter en vurdering av 

nytten.  

Aktivitetstid for eldre er én ekstra time i uken fra hjemmetjenesten, hvor du selv kan bestemme hvordan 

du vil bruke denne timen. Ordningen ble implementert i alle bydeler i Oslo kommune fra høsten 2018. 

Hensikten er å bidra til en bedre hverdag gjennom aktivitet og deltagelse, og kan gi isolerte og ensomme 

eldre en bedre livskvalitet.   

Mottar en tjenester fra private leverandører skal de klarlegge behovet, men det er kommunen som 

vurderer om det skal tildeles. Det er med andre ord ikke et tilbud til alle, men til de kommunen anser har 

et behov.  

Det er viktig å sikre at dette ikke bare er et gode for de som er kjent med det og etterspør det. Ombudet 

er ikke sikker på hvordan dette fungerer i praksis. 

Ombudet har vært i kontakt med et par bydeler for å høre hvordan tildeling av aktivitetstid praktiseres. 

Begge bydelene kunne fortelle at pasient/pårørende kunne søke, men at også hjemmetjenesten selv 

kunne foreta denne vurderingen. I den ene bydelen hadde de hatt tjenesten i 3 – 4 måneder og så langt 

hadde 30 av innbyggerne mottatt vedtak på denne tjenesten.  

I evalueringen av pilotprosjektet ble det kommentert at personer med psykisk uhelse var utelukket fra å 

kunne tilbys aktivitetstid. Det ble anbefalt at denne praksisen ble myket opp. I den ene bydelen ble 

denne problemstillingen nevnt gjennom at de kunne fortelle at utgangspunktet var at personer med 

psykiske plager eller rusutfordringer ble utelukket, men at det ble foretatt individuelle vurderinger, slik 

at personer med lette psykiske plager også kunne tildeles aktivitetstid. Begrunnelsen for at denne 

gruppen er utelukket er at de som yter tjenesten ikke har kompetanse på feltet. Det ble poengtert at det 

var et eget team som utførte tjenesten, dette etter en grundig vurdering. Man hadde kommet til at 

dersom det var de samme personene kunne det bli til at aktivitetstiden ble brukt til oppgaver som den 

enkelte eventuelt allerede hadde rett på hjelp til å få utført, så som praktisk bistand eller 

hjemmesykepleie.  

 

Ombudet etterlyser «kommunale kelnere» 

I løpet av 2018 har Ombudet mottatt nærmere 700 henvendelser som er registrert som forespørsler. Av 

disse utgjorde forespørsler knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester rundt en tredjedel. Dette 

er henvendelser som ikke omhandler klage på en bestemt tjeneste eller avslag på søknader. Svært 

mange av disse tar kontakt med oss for å få hjelp til å orientere seg i forhold til tjenestetilbud i kommune 

eller bydel, spør om hva de kan søke på og hvor søknaden skal sendes. Også mange brukere, pasienter og 

pårørende vi møter på pårørendeskoler og andre steder sier at de synes det er vanskelig å finne god 

informasjon om ulike tjenestetilbud på kommunens hjemmesider. 



 

 

Ombudet mener begrepet ”kommunal kelner” beskriver hva det er vi etterlyser. Ansatte som kan sikre at 

kommunens innbyggere som har et hjelpebehov får god informasjon om de mulighetene som finnes, og 

får veiledning om hvordan de kan søke på nettopp de tjenestene de mener vil kunne bidra til en bedre 

livssituasjon. 

Oslo er en kommune, men har 15 bydeler med ulik organisering. Dette er en utfordring, fordi det som 

finnes i en bydel ikke nødvendigvis eksisterer i en annen bydel eller bare med andre navn.  Vi har hørt 

om bydeler som forteller at det ikke er anledning til å søke Omsorg + fordi akkurat det tilbudet ikke 

finnes i aktuell bydel.    

Erfaringer fra kommunene i Akershus er tilsvarende. 

For eksempel tror ikke Ombudet det er svært mange som mottar hjemmesykepleie i mer enn tre 

måneder som vet de har krav på gratis tannpleie. I loven står det til og med at du skal tilbys et 

regelmessig og oppsøkende tilbud (lov om tannhelsetjenesten(§1-3).  

 

Omsorgstrappen 

Omsorgstrappen er et kjent begrep for ansatte i kommuner og bydeler, men kanskje ikke like kjent for 

innbyggerne. Trappen tok først utgangspunkt i LEON- (laveste effektive omsorgsnivå) deretter BEON- 

(beste effektive omsorgsnivå) prinsippet. Det betyr at innbyggere med redusert funksjonsnivå skal gis 

nok hjelp til å kunne leve et verdig liv, men ikke så mye hjelp at evner til å utføre oppgavene på egen 

hånd ikke utnyttes til det beste for personen selv. Dette er en følge av erfaringer fra helse- og 

omsorgstjenesten viser at funksjonsnivået synker dersom pasienter/brukere får mer hjelp enn de faktisk 

trenger. 

Ombudet blir jevnlig kontaktet av pårørende, enkelte ganger den hjelpetrengende, som i utgangspunktet 

er uenige i omfanget av de tjenester kommunen tilbyr. Det kan være seg at den som tar kontakt med oss 

mener at mor eller far er så vidt hjelpetrengende at hun eller han burde fått tilbud om plass på 

sykehjem, eller tilbud om korttidsplass etter sykehusopphold, mens kommunen mener økt hjelp i 

hjemmet vil avhjelpe situasjonen. I noen av disse tilfellene har det i ettertid vist seg at dette ikke var 

tilstrekkelig, mens det for andre har vist seg at dette var helt riktig tildeling og at den det gjelder med 

riktig hjelp klarer seg bedre og kan bo hjemme lengre.  For at omsorgstrappen skal fungere optimalt må 

kommunen sørge for at det er tilstrekkelig antall trinn i trappen og at hvert trappetrinn ikke blir for høyt. 

Kommunen må også sørge for at de det gjelder får tilstrekkelig informasjon om de ulike tjenestenivå 

kommunen tilbyr og at de trygges på at kommunen vil foreta en kontinuerlig vurdering av om omfanget 

av tjenester er tilstrekkelig.  

Det er mange som tar kontakt med oss for å få vite hvilken type hjelp de kan søke om, dette er 

informasjon de burde ha fått av ansatte i kommunen/bydelen – av de kommunale kelnerne. De må også 

få vite at når det viser seg at for eksempel hjemmetjenester ikke lengre er tilstrekkelig til å dekke den 

enkeltes rett til nødvendige, forsvarlige og verdige tjenester, så vil vedtak revurderes og man vil kunne 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1983-06-03-54?q=lov+om+tannhelsetjenesten


 

 

33 

 

flyttes oppover til et høyere trinn. Det er også nødvendig for at trappen skal fungere etter intensjonen at 

hjelp på lavere nivå tildeles tidlig nok til at den enkelte kan nyttiggjøre seg tjenestene. Enkelte som 

jobber med eldre mennesker med demens har fortalt at de har erfart at kommunen har kommet for sent 

på banen slik at disse personene ikke kan gå trappen, men er nødt til å ta heisen oppover. 

Det er et politisk mål at alle skal bo lengst mulig i eget hjem. Det erfarer vi stiller økte krav til pårørende. 

Pårørende kontakter ombudene og forteller de er utslitt, men at de ikke tilbys nødvendig avlastning fra 

kommunene. Da oppfordrer vi til å klage. Statistikk fra Helsetilsynet viser at 50 % av avslag på avlastning 

omgjøres hos Fylkesmennene. 

 

Praktisk bistand 

Hvor mye den enkelte mottar i praktisk bistand har vært tema også i tidligere årsmeldinger.  

I 2018 har vi på nytt mottatt henvendelser fra brukere som uten at deres livssituasjon er endret har fått 

redusert sitt vedtak om praktisk bistand. Helsedirektoratet har tidligere uttalt seg om utmålingen av slik 

bistand i brev datert 7.11.2016 på et spørsmål om omfang av praktisk bistand i hjemmet. «Når det 

gjelder gulvvask, antar Helsedirektoratet at et generelt utgangspunkt om rengjøring hver tredje uke 

neppe er uforsvarlig, forutsatt at det i tilstrekkelig grad blir vurdert om den enkeltes behov tilsier 

hyppigere rengjøring. Eksempelvis må det trolig innvilges hyppigere renhold for aktive personer som 

ferdes utendørs i rullestol. Alminnelige hygienenormer i samfunnet tilsier trolig at et baderom bør vaskes 

noe oftere, så dersom brukeren på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse ikke er i stand til å utføre 

noe renhold av f.eks. vask og toalett selv, antas at bistand til rengjøring av bad hver tredje uke vil være 

for sjelden. Hvor ofte slik rengjøring må skje for at det skal være forsvarlig i det enkelte tilfellet, og hvor 

omfattende den må være, må imidlertid vurderes konkret. Hvis pasient/bruker for eksempel er særlig 

utsatt for infeksjoner eller har særlige utfordringer knyttet til hygiene, vil det måtte vektlegges i 

vurderingen.” 

Denne saken sendte Ombudet til Fylkesmannen: 

Klienten tar kontakt etter å ha fått redusert vedtak om praktisk bistand. Hun bor i 100 kvm leilighet. Hun 

har vedtak om gulvvask, støvsuging, vask av bad og skift på sengen. Hadde tidligere 2 timer hver annen 

uke, redusert til 1 time og 30 minutter hver annen uke, nå 1 time og 30 minutter hver tredje uke. 

Hjemmetjenesten har sagt at det er vanskelig å holde det rent på så kort tid så sjelden. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus fattet følgende avgjørelse: «Fylkesmannen har kommet til at bydelens 

vedtak med reduksjon av praktisk bistand til rengjøring med 1 time og 30 minutter hver 3. uke er 

uforsvarlig. Fylkesmannen vurderer at det må foretas oftere rengjøring av bad og skift av sengetøy for at 

rengjøringen skal sies å holde en forsvarlig standard. Når det gjelder den øvrige delen av boligen vil det 

som utgangspunkt være tilstrekkelig med rengjøring hver 3. uke, med mindre det foreligger særskilte 



 

 

forhold som tilsier noe annet. I dette tilfellet, en bruker med støvallergi som tilsier hyppigere rengjøring 

av boligen for å forhindre ytterligere plager.» 

Ombudet finner grunn til å påpeke at slik bistand selvfølgelig må utmåles individuelt, men at det også 

finnes overordnede føringer for rammene rundt en slik vurdering. 

 

Mange innom fra hjemmetjenesten 
Det har gjennom flere år vært oppslag i mediene om hjemmeboende som mottar hjelp, der det er svært 

mange hjelpere innom gjennom uken. For mange, både tjenestemottakere og deres ektefelle eller andre 

som bor i samme bolig, er dette en ekstra belastning. Ombudet har meldt om dette og 

kommunerevisjonen har gjennom sine grundige revisjoner bekreftet at dette er et problem. 

På vegne av en kvinne med en hjemmeboende mann med store hjelpebehov skrev vi en klage til 

kommunen. Kvinnen kunne fortelle at det ikke var uvanlig med 30 – 40 ulike personer innom i løpet av en 

måned. Over en 10 – dagers periode høsten 2018 hadde hun talt hele 29 forskjellige personer, hvorav 9 

aldri hadde vært hjemme hos dem før. Kommunen behandlet klagen og skulle se på muligheter for 

endring i tjenesten. Etter forslag fra kvinnen ble det oppnevnt en sekundærkontakt, i tillegg til 

primærkontakten, slik at disse to hadde hovedansvar for oppfølging. Ekteparet fikk etter dette en bedre 

tjeneste med færre hjelpere. Noe tid senere opplevde de imidlertid at det også kom studenter, noe som 

igjen medførte et større antall personer innom. Ombudet presiserte behovet for læringsplasser, men 

kunne forstå at der det allerede er mange inne, bør dette begrenses. Bruker og pårørende hadde ikke blitt 

spurt. Klienten sendte selv en henvendelse til kommunen, som tok tilbakemeldingen til etterretning og 

endret praksis i deres hjem. 

I denne forbindelse kan vi referere til en fylkesmannsavgjørelse i en annen sak, den omhandlet plikten til 

å innhente samtykke fra pasient i sykehus i forbindelse med opplæring. Der slår Fylkesmannen fast at:  

«Fylkesmannen vil bemerke at det er pasienten, som gir sitt samtykke, ikke behandlende lege/operatør 

når helsepersonellet skal delta som observatør.» 

Tilsvarende vil gjelde i kommunehelsetjenesten; Pasient og pårørende må bli spurt før helsehjelpen som 

blir gitt dem blir en del av en læringssituasjon for studenter.  

 

Tjenester til familier med barn med store og sammensatt utfordringer 

Ombudet blir jevnlig kontaktet av foreldre som ønsker vår hjelp til å klage på omfanget av avlastning i 

omsorgen for barn med store pleie- og omsorgsbehov. Ombudet har hjulpet flere av disse i 

klageomgangen inn mot bydel eller kommune. De fleste har blitt omgjort i førsteinstansen, mens noen 

også har gått videre til Fylkesmannen.  



 

 

35 

 

Her en familie med et svært sykt barn, der foreldrene også har to andre, små barn. I mange situasjoner 

må det være to voksenpersoner tilstede ved stell av det syke barnet. De hadde avlastning hver natt, men 

ønsket i tillegg fem timer hver ettermiddag, slik at de andre barna også kunne få tilstrekkelig omsorg fra i 

hvert fall en av foreldrene. Fylkesmannen skrev blant annet: 

«Fylkesmannen vurderer at den totale situasjonen dere står i som foresatte og omsorgsytere, sprenger 

rammene for en såkalt «normalomsorg» med god margin. Vi konstaterer at dere har et svært sykt barn 

med sterkt begrenset levetid, og at det presset dette innebærer, har vedvart i to år. Videre finner vi å 

måtte legge til grunn at deres to andre mindreårige barn blir påvirket av denne krevende situasjonen. … 

Fylkesmannen legger til grunn at dere som familie en periode fremover trenger avlastning – i tillegg til 

nattevakttjeneste for deres sønn Y – for at lovens krav til forsvarlig hjelp skal bli oppfylt/at dere mottar 

nødvendig pårørendestøtte.» 

Vedtaket ble delvis omgjort og Fylkesmannen innvilget fem timer avlastning tre ettermiddager i uken. 

 

Individuell plan 
Vi møter pasienter som ikke har individuell plan, IP, og som heller ikke vet at de har rett til å få IP. 

Tjenesteyterne må ha større fleksibilitet og velvilje til å samarbeide om og med pasienter og brukere på 

tvers av nivåer i tjenestetilbudene, slik at pasient- og brukernes behov for tjeneste blir det sentrale. 

Ombudet får få klager på manglende tildeling av individuell plan, men vi snakker med mange der en slik 

plan kan være aktuelt, men ikke foreslått fra kommunens side, eller der den ikke har fungert optimalt 

uten at det blir et tema i selve klagesaken. Tilbakemeldingene vi får fra brukere og pårørende er at 

hvordan en slik plan fungerer er svært avhengig av den som er oppnevnt som koordinator. 

 

Pårørende 

Vi får mange henvendelser fra pårørende til pasienter og brukere. De fleste kontakter ombudet på vegne 

av andre, men de kan også ha spørsmål rundt sin egen rolle og sine selvstendige rettigheter som 

pårørende. Kommunene har ansvar for å tilby opplæring og veiledning, avlastning og omsorgsstønad til 

personer med særlig tyngende omsorgsarbeid. 

Ombudene snakker med pårørende med stor omsorgsbyrde, som er slitne og som har begrenset kontakt 

med kommunen og er ukjent med hvilke muligheter for hjelp som finnes. Helsedirektoratet har 

utarbeidet en nasjonal faglig veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenestene. Denne veilederen 

bør bli bedre kjent for helsepersonell og følges. 

 



 

 

Brukerstyrt personlig assistent – stor variasjon i tildelingen 

Formålet med BPA er å gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre tjenestene og 

hverdagen selv og å kunne ha et aktivt og mest mulig uavhengig liv. Siden 2015 har BPA vært en 

individuell lovfestet rettighet for personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse.  

I forbindelse med rettighetsfestingen ble det bestemt at ved behov for mer enn 32 timer har du en rett 

på BPA. Brukere med tjenestebehov på minst 25 timer per uke har likevel rett til å få tjenester organisert 

som brukerstyrt personlig assistanse, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil 

medføre vesentlig økt kostnad for kommunen. Uansett skal alle søknader om BPA vurderes individuelt. 

Vi ser store ulikheter mellom kommuner og bydeler både når det gjelder antall timer som tildeles, men 

også i hvilken grad man tildeler BPA i de tilfeller bruker tildeles færre timer omsorgstjenester enn 32 

timer i uken, eventuelt 25 timer i uken. Enkelte kommuner tildeler tjenester organisert som BPA ned i 

timetall godt under 25 timer i uken, mens andre svært sjelden fatter vedtak om BPA dersom timetallet er 

under 32. Slik bør det ikke være. Fylkesmannen omgjør enkelte av disse sakene, som denne:  

Ombudet har bidratt i en sak der en kvinne fikk endret sine tjenester fra BPA til hjemmetjenester og 

støttekontakt, da hun ikke hadde et hjelpebehov som tilsvarte rett til BPA. Hun hadde tildelt tjenester 

totalt 14,5 timer i uken. Kvinnen er blind, har et særskilt behov for å ha færre tjenesteytere rundt seg og 

ønsket på grunn av dette å få tjenestene organisert som BPA videre. Hun opplever at hun ikke ble gitt en 

individuell vurdering av kommunen, da de valgte å vektlegge at det ikke gjaldt en rettighetsfestet BPA.  

Saken ble oversendt Fylkesmannen som gjorde om bydelens vedtak.  

«I dette tilfelle har bruker behov for fleksibilitet, hun er ung og skal tilbake i arbeid, hun har barn som 

skal fraktes på skole, barnehage, samt diverse aktiviteter. I tillegg har brukeren behov for bistand til 

trening og annen sosial kontakt. Fylkesmannen ser at BPA vil være en stor hjelp for bruker slik at hun kan 

leve et så aktivt og selvstendig liv som mulig. Vi kan heller ikke se at bydelen begrunner hvorfor det ikke 

vil være hensiktsmessig med en slik ordning. På den bakgrunn vurderer Fylkesmannen det som åpenbart 

urimelig å avslå tjenesten brukerstyrt personlig assistanse.» 

Slik tjenesten tilbys i mange kommuner i dag, er det grunn til å spørre om hensyn til kommunens 

økonomi går foran den enkelte brukers rett til et fritt og likestilt liv. Omgjøringsprosenten i saker om BPA 

er høy. I Helsetilsynets Tilsynsmelding kan vi lese at 79 av 195 klager til Fylkesmennene ble omgjort i 

2018. Dette kommer i tillegg til saker som omgjøres i førsteinstansen. Ombudet oppfordrer kommuner 

og bydeler til å sette seg inn og lære både av egne og andres klagesaker, og vi oppfordrer den enkelte til 

å klage. Tallene viser at det nytter og Ombudet kan gi råd og veiledning, eventuelt bistå i klagesaken ved 

behov. 

Regjeringens varslede gjennomgang av ordningen i løpet av 2019 ønskes velkommen. Da bør det også 

vurderes om den øvre aldersgrense for BPA ved 67 år slik det er i dag, oppheves. Målet om flere aktive 

og gode år for den eldste del av befolkningen bør også omfatte personer med langvarig og stort behov 
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for personlig assistanse som har etablerte BPA-ordninger når de passerer 67 år. Og formålet med BPA-

ordningen må oppfylles uavhengig av bosted. 

 

Helsehus 
Det er fire helsehus i Oslo, Lilleborg, Solvang, Ryen og Ullern. De skal tilby medisinsk behandling, 

rehabilitering og pleie samt rullerende avlastningsopphold. Et opphold i helsehus skulle være et 

virkemiddel for å gjenvinne tilstrekkelig funksjon, til fortsatt å kunne bo hjemme lengst mulig. Hver bydel 

var tilknyttet et bestemt helsehus. 

Ombudet mottar som i tidligere år erfaringer med mangler ved tjenestetilbudet i helsehusene. Mangler 

som fører til at enkelte pasienters rehabiliteringspotensial ikke blir ivaretatt, henvendelser fra pasienter 

som hadde svært lange opphold på helsehus i påvente av andre tilbud, utrivelige fysiske forhold, 

manglende rengjøring, varierende norskkunnskaper blant medarbeiderne og fravær av aktivitetstilbud. 

Tidligere var det slik at bydelene fattet vedtak om korttidsopphold eller rehabiliteringsopphold når 

innbyggere ble tildelt plass i helsehus. Gjennom det siste året har helsehusene lagt om tjenestetilbudet 

slik at det nå er helsehuset som vurderer behovet for trening og rehabilitering hos hver enkelt. 

Tilgjengelige ressurser fordeles mellom pasientene etter behov og forventet nytteverdi. Selv om det er 

vanskelig å si noe helt bestemt, er vårt inntrykk at færre nå tar kontakt med oss med klage på omfanget 

av trening på helsehusene. For mange er det å komme på helsehus en trygghet i overgangen mellom 

sykehus og eget hjem. Det gir også bydelene en mulighet for å vurdere tjenestebehovet noe mer enn kun 

ut fra epikrise og informasjon fra sykehuset, der pasienten kanskje bare har vært noen få dager.  

En del av henvendelsene vi får handler om manglende tildeling eller for korte opphold / for tidlig 

utskriving. Vi får også klager på innholdet i tjenesten.  

Lilleborg helsehus har de siste månedene gjennomgått en rehabilitering. Dette er det flere som har tatt 

kontakt med oss rundt. De gir uttrykk for at det er for mye bråk. Ombudet har forståelse for at det er 

behov for rehabilitering av gamle bygg, samtidig som Sykehjemsetaten plikter å sørge for en forsvarlig 

drift, der pasientene for forsvarlige og verdige tjenester.  Det er uten tvil stor forskjell på de husene 

helsehusene holder hus i, alt fra slitne rom med doskap på rommet til moderne, lettstelt nye hus. 

Utover dette har Ombudet tidligere tatt opp dette med rullerende avlastning/korttidsopphold ved 

helsehusene og hvordan helsehusene kanskje ikke er egnet for disse brukerne. Vi har mottatt 

henvendelser knyttet til manglende verdighet og lite tilbud til denne gruppa i helsehusene. Vi har fått 

signaler fra Sykehjemsetaten om at de vurderer å legge en korttidsavdeling for disse til et eksisterende 

langtidshjem, slik at de kan benytte seg av aktivitetstilbudene der. Ombudet støtter dette. 

 



 

 

Sykehjem 

Samtidig som en uttalt politikk er at så mange som mulig av oss skal bo hjemme så lenge som mulig, har 

den gruppen som innvilges langtidsplass på sykehjem blitt gradvis dårligere. Dette stiller stadig større 

krav til kompetanse hos dem som jobber i sykehjemmene, i tillegg til at det også vil kunne medføre krav 

til en økt bemanning.  

Enkelte av dem vi møter gjennom daglig klientkontakt, møter på sykehjem eller når vi holder foredrag på 

pårørendeskoler er også av den oppfatning at tilgangen på fagpersonell er for lav. I tillegg til sykepleiere 

gjelder dette lege, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Gjennom tverrfaglig samarbeid kan ansatte på 

sykehjemmet i større grad fange opp endringer i funksjonsnivået hos den enkelte. I tillegg er det mange 

som savner en aktiv fysioterapitjeneste som kan hjelpe de som bor på sykehjemmet til å øke eller 

vedlikeholde funksjonsnivået. Dette vil bidra til at de har et lavere hjelpebehov og får en mer verdig 

hverdag.  

Ernæring er også en problemstilling som går igjen. Mat og matglede er viktig både i forhold til en verdig 

tilværelse, men også av hensyn til en forsvarlig ernæring og alt dette medfører i forhold til somatisk 

helse. For en del av beboerne er det nødvendig med en systematisk kartlegging av ernæringsstatus. I en 

sak kom Fylkesmannen til at sykehjemmet hadde brutt kravet til forsvarlighet: «God praksis for 

ernæringsoppfølging innebærer at sykehjemmet må sikre at det fremskaffes et tilstrekkelig faglig 

grunnlag for å vurdere om pasienten er i ernæringsmessig risiko. Dette forutsetter systematisk 

kartlegging og dokumentasjon av vekt, vektutvikling, samt inntak av mat og drikke. God praksis er videre 

at pasienten blir kartlagt og vurdert med tanke på eventuelle behov for ernæringstiltak, og at disse 

vurderingene er journalført. Dersom pasienten vurderes til å være i ernæringsmessig risiko, må konkrete 

tiltak iverksettes.»  

Det er ikke alltid tilstrekkelig å sette frem mat. Noen må ha spesialtilpasset meny, noen må ha hjelp til å 

få i seg maten, mens for andre er det kanskje nødvendig at miljøet rundt matsituasjonen forbedres, for 

eksempel gjennom samspising, det vi l si at en ansatt setter seg ned og spiser sammen med beboeren.  

Vi benytter samtidig anledningen nok en gang på å peke på viktigheten av matlukt i avdelingen, i hvert 

fall innimellom. God matlukt øker appetitten, vakuumpakket mat fra et storkjøkken Bergen, varmet i 

mikrobølgeovn, har ikke samme effekt på matlysten. 

En annen problemstilling som dukker opp er manglende fallforebyggende arbeid. Ombudet mener ikke 

at beboernes bevegelsesfrihet skal innskrenkes unødig, men det er viktig å redusere faren for fall og ikke 

minst følge opp beboere etter fall og undersøke de grundig. 

Fra en kvinne bosatt i en Akershuskommune mottok Ombudet kopi av en klage til Fylkesmannen. Hun 

ønsket Fylkesmannens vurdering av hjelpen hennes nå avdøde ektemann han hadde mottatt på ulike 

tjenestesteder i kommunen. Hun skriver blant annet:  

Min mann falt mens han var på en bo- og omsorgsinstitusjon og brakk lårhalsen. Der lot de han ligge i 4 

uker før han ble sendt til sykehus, men da var det for sent. Han hadde pådratt seg lungebetennelse og et 
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stygt liggesår. Etterpå fulgte et mer enn fire måneder mareritt med innleggelse på 3 forskjellige sykehjem 

og 3 sykehusopphold før han døde. 

Hennes opplevelse av tilbudet oppsummerer hun slik:  

Den uendelige rekken av klanderverdige forhold ved tre ulike institusjoner underbygger at X ikke bare var 

uheldig, men at behandlingen han fikk er uttrykk for en gjennomgående systemsvikt. Etter min mening 

skyldes dette: 

 Dårlig eller manglende kommunikasjon og oppfølging mellom avdelingsledelse og fotfolk 

 Mangel på kvalifisert personale med gode norsk kunnskaper 

 For dårlig lege og fysioterapitjeneste 

 Manglende respekt for eldre pleietrengende og deres pårørende 

Klienten oversendte klagen selv. Ombudet har bedt om å bli holdt orientert om utfallet av saken.  

Vi har også fått inn eksempler på manglende kompetanse ved vurdering av tvang. Dersom en beboer har 

tildelt plass på skjermet enhet med låste dører, må det fattes tvangsvedtak dersom vedkommende 

forsøker å åpne døren uten å få den opp. Det samme gjelder ved tvangsmedisinering og bruk av 

mekaniske hjelpemidler for å hindre den det gjelder å komme seg opp av stolen. Ombudet har hørt om 

situasjoner der en beboer har blitt stengt alene inne på rommet sitt med låst dør, fordi vedkommende 

forstyrrer eller er til fare for de andre beboerne. Dette kan skyldes manglende kunnskap om tvangsbruk. 

Det kan også skyldes at det ikke er tilstrekkelig personale tilstede til både å beskytte de andre beboerne 

og ivareta pasienten som er til sjenanse for de andre.  

Det er heller ikke alle med kognitiv svikt som har det best bak lukkede dører, noen trenger å gå ut på tur, 

alene eller sammen med andre. Det er vår erfaring at svært få beboere får tilbud om GPS, til tross for at 

dette vil innebære økt livskvalitet for den det gjelder og skal være et tilbud kommunen har adgang til å 

gi.  

Ombudet vil også påpeke at selv om det er fint med sosiale aktiviteter i fellesområdene i førsteetasje, er 

det en del beboere som ikke så lett kommer seg dit. Også disse ville ha glede av underholdning. Sang og 

musikkinnslag som beveger seg rundt i avdelingene vil kanskje gi en kortere konsert for den enkelte, men 

flere ville kunne få en god opplevelse! 

 

De vanskelige overgangene 

Overganger mellom de ulike tilbudene er sårbare.  Enkelte pasienter, og særlig eldre pasienter, opplever 

en runddans mellom sykehus, KAD (Kommunal Akutt Døgnavdeling), helsehus, trygghetsavdeling og 

hjem. Noen i livets siste fase. Samhandlingen internt i kommunene og mellom kommunene og 



 

 

sykehusene kan bli bedre. Det samme gjelder informasjonen og samarbeidet mellom helsepersonell og 

de pårørende, der det er naturlig.  

Fastlege, sykehus, hjemmetjeneste og pasienten/pårørende må ha samme informasjon om hvilke 

medisiner pasienten skal ha hver dag, hvilke planer det er for videre utredning og behandling, samt 

hvilke symptomer eller endringer i helsetilstand helsepersonell og, ikke minst, pasienten selv må være 

observante på. Det samme gjelder hvilke tiltak som skal iverksettes dersom en endring tilkommer.   

En god og samkjørt planlegging av handlinger som skal utføres er særlig viktig hos innbyggere med 

psykisk uhelse. Der må spesialisthelsetjenesten, kommunen, pasient og pårørende alle vite hva som skal 

gjøres i en krisesituasjon for å redusere sannsynligheten for alvorlig skade eller i verste fall selvmord.  

Det skal heller ikke være slik at pasienter med særlige hjelpebehov sendes fra sykehus, sykehjem eller 

helsehus til eget hjem, uten at de som skal hjelpe dem inn og i orden har fått informasjon og bekrefter at 

de vil bli møtt. Ingen skal bli sittende utenfor eget hjem uten mulighet for å komme seg inn, eventuelt 

komme inn i en bolig der det ikke er varme og ikke er mat i kjøleskapet.  

 

 

KAN HELSETJENESTEN BLI BEDRE – SYNSPUNKTER 
 

Er prioritering viktigere enn økte ressurser i helsetjenesten? 

Gapet mellom ønsker og ressurser er en utfordring i fordelingen av offentlige velferdsgoder, mellom 

ulike tjenesteområder og innad i helsetjenesten. Vanskelige valg må foretas i åpenhet, ikke i de lukkede 

rom. Prioriteringene må følge prinsipper og prosedyrer det er enighet om.  

Målet må være forutsigbare kriterier som danner rammen rundt den individuelle vurderingen. En 

vurdering som skal skje i samarbeid med den informerte og involverte pasient og bruker. Det må 

tilrettelegges for brukermedvirkning, det må settes av tid og kompetansen må styrkes. Og gevinsten vil 

være stor. Resultatet vil være en større forståelse for den endelige beslutningen hos pasient og bruker. 

På overordnet nivå må det sikres kunnskap om fordeling av tjenester som grunnlag for prioriteringer. 

Helseatlas sammenlikner befolkningens bruk av helsetjenester og skal bidra til likeverdige tjenester ved å 

hindre både overforbruk og underforbruk. Helseatlas er et viktig hjelpemiddel når tilbud av fordelingen 

av helsetjenester skal evalueres og som et verktøy i arbeidet med kampanjen Kloke valg som har den 

samme målsettingen. Det krever at det settes av tilstrekkelig tid til å snakke med pasienten. Noen ganger 

kan veien være kortere til et kirurgisk inngrep enn tiden det tar å informere pasienten om alternativene 

og sikre medvirkning, det kan være krevende i en hektisk hverdag, men det er det som må til for å bidra 

til Kloke valg. 



 

 

41 

 

I dag er Beslutningsforum den arenaen som i størst grad synliggjør krevende prioriteringer, men med et 

begrenset saksfelt.  

En ny, offentlig arena for viktige spørsmål om prioritering etterlyses. 

 

Færre og mer forpliktende pasient- og brukerrettigheter? 

For å realisere pasienten helsetjeneste er det etablert ulike ordninger som skal sikre gode 

behandlingsforløp. De etablerte ordningene med kontaktlege, forløpskoordinatorer, koordinatorer og 

individuelle planer og hvem som er ansvarlige for de ulike ordningene, er forvirrende både for 

pasientene og helsepersonellet. Pasient- og brukerombudene har derfor stilt spørsmål ved om tiden er 

inne for å etablere færre, men mer virkningsfulle og forpliktende ordninger. Det bør gjøres en bred 

gjennomgang av dagens rettigheter, for å se på muligheten til samordning og forenkling. Samtidig må 

forholdet mellom pasient- og brukerrettighetene og finansieringsordningene synliggjøres. Rettighetene 

må understøttes av finansieringsordningene, hvis ikke risikerer de å gå tapene ut. 

 

Behandlingsforløpene kan bli mer effektive – ”time i hånda” 

Pasient- og brukerombudene mener det bør være et krav at pasienter som forlater en konsultasjon i 

spesialisthelsetjenesten og er i et forløp, vet når neste konsultasjon vil bli. Det vil gi pasient og pårørende 

økt trygghet og forutsigbarhet. Det vil også gjøre det enklere å si i fra dersom de opplever brudd i 

behandlingen. 

De fleste pasienter erfarer at de innen rimelig tid får et første møte med sykehuset etter å ha blitt 

henvist fra fastlegen. Men så kan ventetiden bli lang. Og uten informasjon om hva som skal skje og når 

det skal skje. Dette gir manglende forutsigbarhet og mulighet til å planlegge, det skaper utrygghet og for 

enkelte forsinket behandling med et dårligere resultat enn nødvendig.  

Et av formålene med innføring av pakkeforløp var nettopp å unngå dette og å sikre bedre flyt i 

pasientforløpene.  De som har gode erfaringer med pakkeforløpene understreker at dette nettopp 

skyldes god flyt i forløpet, en forløpskoordinator det er mulig å oppnå kontakt med og kontinuerlig 

informasjon om hva som er neste post på programmet. At de har time i hånda når de reiser hjem etter 

innleggelse eller poliklinisk oppmøte. 

Ombudet mener pasientene med sine erfaringer her peker på et område der spesialisthelsetjenesten har 

et forbedringspotensial. Et krav om Ny time i hånda vil styrke pasientenes rettssikkerhet og bidra til økt 

pasientsikkerhet. 

 



 

 

Alle har krav på tilrettelagt informasjon - for noen betyr det bruk av tolk 

Kommunikasjon er sentralt i god og forsvarlig pasientbehandling. Noen pasienter har ingen eller 

begrenset norskkunnskap og det er behov for tolk i kommunikasjonen. Pasient- og brukerombudene er 

kjent med at anstrengt økonomi brukes som argument for ikke å bruke tolk. Andre grunner kan være 

mangelfulle rutiner for bestilling av tolk, dårlig tilgang på tolketjeneste og dårlige erfaringer med 

tolketjeneste. Dette er svært bekymringsfullt og kan true pasientsikkerheten.  

Fortsatt brukes barn eller andre pårørende som tolk for familiemedlemmer. Det skjer også at tilfeldig 

tilgjengelige personer med kompetanse på det aktuelle språk blir hentet inn i situasjoner uten at han 

eller hun har kompetanse eller godkjenning som tolk. Dette er praksis som ikke bare truer 

pasientsikkerheten, men også personvernet og pasientens integritet og verdighet.  

Det er tjenestedet selv som er ansvarlig for å skaffe tolk, mens henvisende instans, eventuelt pasienten 

selv, må informere om dette behovet. Det er da viktig å ha med seg at enkelte med redusert 

språkforståelse ønsker å fremstå som «flinke» gjennom å gi et inntrykk av å forstå mer enn de faktisk 

gjør. Til syvende og sist er det som sagt ansvarlig helsepersonell som er ansvarlig for at informasjon er 

mottatt.  

Ombudet mener det skal utvises svært stor forsiktighet i forhold til å benytte seg av familiemedlemmer 

eller bekjente i stedet for å benytte seg av tolk. For det første er det et stort ansvar å pålegge 

familiemedlemmet å skulle være ansvarlig for at opplysninger om pasientens helsetilstand og ulike 

behandlingsvalg blir riktig oversatt. For det andre er det ofte snakk om taushetsbelagte opplysninger, 

opplysninger som pasienten kanskje ikke ønsker den andre skal ha. Det er også en viss fare for at 

pasienten holder tilbake informasjon i møte med behandler fordi det omhandler ting pasienten av ulike 

årsaker ikke ønsker å dele. Det bør ikke være pasienten som skal ta valget om å benytte seg av 

familietolking. Det kan sette den enkelte i forlegenhet, enten på grunn av at de er redde for å antyde at 

den andre ikke er flink nok eller antyde at det er opplysninger pasienten ikke stoler på at den som tolker 

vil forvalte på en god måte under og/eller etter konsultasjonen.  

Bruk tolk om du er i tvil! Pasienten har rett på tolk uavhengig av hvor lenge han eller hun har vært i 

landet og der pasienten eller pårørende selv sier det er behov for tolk, bør det være gode argumenter for 

ikke å kontakte tolketjenesten og be om hjelp. Samtidig ser vi at det er eksempler på at tolketjenesten 

må profesjonaliseres ytterligere, både når det gjelder kvalitet på tolkingen og i visse tilfeller også 

taushetsplikten.  

 

Oppfølging etter uønskede hendelser 

Alt helsepersonell har som mål å skape bedre helse og mindre lidelse. Likevel skjer det uventede. Det 

uønskede. Pasienter får alvorlige komplikasjoner, noen dør som følge av svikt i den helsehjelpen som gis 

eller ikke gis. Da er det viktig med gode rutiner som sikrer at både pasient, pårørende og det involverte 

helsepersonellet følges opp på en god måte. 
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Pasient- og brukerrettighetsloven pålegger nå tjenesten å tilby en samtale innen 10 dager etter en slik 

hendelse. Ombudet mener det er alt for lenge å vente. 

Det er en misforståelse å tro at det er lurt å vente litt med å tilby samtaler. Noen mener at alle fakta i 

saken må være tilgjengelig før et slikt møte. Det tror jeg de færreste pasienter og pårørende forventer. 

De forventer seg åpenhet og ønsker seg medfølelse/empati. Tilbudet bør komme straks etter hendelsen, 

og så blir det opp til pasient og pårørende om det blir da eller senere. Og så bør ikke ballen spilles til de 

uten å følges opp. Ikke alle klarer å ta initiativ til en samtale de egentlig ønsker seg og trenger i en slik 

situasjon. Da er det tjenestens plikt å følge opp og tilrettelegge for slike samtaler. 

Klagesaker oppstår når folk føler at de ikke er sett, hørt eller tatt på alvor. Å få snakke med den som har 

gjort en feil føles godt for den som er rammet av feilen. Utsetter man samtaler risikerer man at folk 

tenker: de gjemmer seg, planlegger hvordan de skal slippe unna, de er feige eller lignende. 

Ledelsen i helse- og omsorgstjenestene må sikre de ansatte opplæring i hvordan slik oppfølging skal skje, 

og bør gi dem anledning til å trene på det.  

Og så må de huske at i en slik situasjon er de også pålagt å informere om pasient- og 

brukerombudsordningen og eventuelt tilby seg å opprette kontakt. 

Det inngir tillit. 

 

Psykisk helsetilbudet må styrkes i kvalitet og omfang  

Pasienter etterlyser tettere, bedre, mer planlagt og koordinert oppfølging og beskriver et sterkt fokus på 

tidlig utskrivning. De siste års omlegging av tilbud fra døgn til dag, trekkes fram av pasienter som 

opplever utrygghet i møte med helsetjenesten.  

Rettferdig fordeling av helsetjenester og god tilgjengelighet er viktige virkemidler for å redusere uheldige 

konsekvenser av sosial ulikhet. Psykisk sykdom kan både være årsak til sosial ulikhet samtidig som sosial 

ulikhet kan bidra til og/eller være med å opprettholde psykisk sykdom. 

Det er uønsket variasjon i både tilgang og bruk av helsetjenester for mennesker med psykiske 

helseproblemer. Variasjon ses gjennom hele behandlingsforløpet, fra henvisning, ventetid, utredning, 

behandling og oppfølging.  

 

Forsker Per Arne Holman har vist gjennom sine undersøkelser at det er stor variasjon i hvordan ulike 

behandlere vurderer like henvisninger. «Uenigheten om pasienten skulle få avslag eller helsehjelp, 

varierer mellom poliklinikkene: Tre poliklinikker avviste mellom 52 og 57 prosent mens syv andre kun 

avviste mellom 9 og 17 prosent. Selv om utvalget på 23 henvisninger er lite, var andelen avviste på 31 



 

 

prosent. Dette tilsvarer resultatet, men også variasjonen på nasjonalt nivå for DPS i 2016 og 2017, sier 

Holman. Som Dagens Medisin tidligere har skrevet, avviser psykisk helsevern én av tre henvisninger de 

mottar, og det er svært store variasjoner for hvor stor andel av pasientene som DPS-ene avviser. (Dagens 

Medisin 28.1.2018) 

For noen blir resultatet av et avslag at de får en henvisning i hånden av sin fastlege og selv må oppsøke 

avtalespesialister for behandling fastlegen mener de har behov for.  Det oppleves krevende for mange. 

Ombudet er i tillegg bekymret for at dette medfører redusert rettssikkerhet for pasientene. Manglende 

systemer for rettighetsvurderinger hos avtalespesialistene gjør i tillegg prioriteringene mindre 

gjennomsiktige og klagemulighetene vanskeligere. Det jobbes nå med ulike løsninger på dette. Ombudet 

støtter felles henvisningsmottak med helseforetakene for å sikre en best mulig prioritering av 

avtalespesialistenes tid. 

Ofte er det lite kjent hvilke tilbud som finnes i kommunene innen psykisk helse, både for pasienter og 

brukere og for spesialisthelsetjenesten og fastlegene. Det kan være tilfeldigheter som gjør at pasienter 

eller brukere blir kjent med og får tilbud om aktiviteter og tiltak som kan være avgjørende for deres 

livskvalitet og fungering.  

Pakkeforløp i psykisk helsevern og rusbehandling har hatt sin oppstart i 2019 og er blant annet et 

virkemiddel for å øke graden av standardisering og for å utjevne ulikheter i pasientforløpene. Det 

gjenstår å se hvordan resultatene av disse pakkeforløpene blir. En bekymring knyttet til økt 

standardisering er imidlertid behovet for individuell vurdering og tilpasning. 

Mange mennesker med psykiske helseutfordringer opplever at de blir møtt med stigma og dårlige 

holdninger, også innenfor helsetjenesten. En diagnose som er knyttet til psykisk sykdom kan i en del 

sammenhenger innebære at man blir møtt med skepsis dersom man oppsøker helsetjenesten med 

somatiske helseproblemer.  

Selvmordsrisiko i forbindelse med behandling og etter utskrivelse er et av fokusområdene i 

pasientsikkerhet programmet. Mange pårørende gir uttrykk for økt bekymring knyttet til for tidlig 

utskrivelse og at tvang oppheves for tidlig og bidrar til økt risiko for selvmord etter lovendringene knyttet 

til samtykkekompetanse. De er fortvilet over at de opplever at helsetjenesten er unnvikende og at 

pasienter har for stor anledning til å avstå fra behandling. Pårørende kan ofte ha ulik forståelse og 

vurdering av den sykes samtykkekompetanse og behov for helsehjelp. Pårørendes vurdering av 

situasjonen kan i en del tilfeller komme i konflikt med pasientens valg, og hvordan helsetjenesten 

behandler disse valgene. Pårørende som gruppe påtar seg betydelig omsorgsansvar og oppgaver, også 

ved psykisk sykdom og ruslidelser. Mange opplever stor belastning og krav om å stille opp.  

  

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/08/15/tusenvis-avvises--uten-undersokelse/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/08/15/tusenvis-avvises--uten-undersokelse/
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UTADRETTET VIRKSOMHET 2018 

 

Januar 

  3.1 Møte Frelsesarmeens rusomsorg, DÅD 

  4.1 Samhandling psykiatri, Legeforeningen Npf og Nfa 

  5.1 Møte prosjektleder Aldersvennlig by 

  9.1 Møte med Legeforeningen 

10.1 Møte med tolketjenestene 

11.1 Innlegg Læringsnettverk pasientsikkerhet, Oslo kommune 

12.1 Møte med OUS om Pasientreiser 

15.1 Dialogmøte med barneverntjenesten Grünerløkka 

16-17.1 Kollegiesamling 

17.1 Møte i Velferdsetaten, brukervalg for personer over 18 år 

18.1 Innlegg om Meldeordningen i Hdir 

 Referansegruppemøte, Prosjekt regulering av pasientforløp 

23.1 Møte med byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid angående sosialtjenesten 

 KPU, Diakonhjemmet sykehus 

24.1 Møte med Olaug Bollestad, leder i Helse- og omsorgskomiteen, Stortinget 

24.1 Boligsosial konferanse  

26.1 Foredrag OsloMet. Om Ombudets arbeid på sosionomutdanningen 

 Møte med Mobbeombudet og Elev- og lærlingeombudet i Oslo 

29.1 Klinisk Etikk Komite i Sykehjemsetaten 

30.1 Innlegg på ULOBA konferanse 

31.1 Kvalitetsutvalget på Ahus 

 Møte i Velferdsetaten om psykologer i kommunen 

 

Februar 

  1.2 Kirurgisk divisjon, Ahus 

  7.2 Middag i Rådhuset med nytt Storting 

  9.2 Innlegg på NHIs Lederkonferanse 

  9.2       Planlegging av konferanse; Somatikk, takk 

14.2 Legeforeningen 

 Helse- og sosialkomiteen 

15.2 Møte med Kunnskapsdepartementet 

16.2 Legeforeningen, Choosing wisely 

21.2 Foredrag Leger i spesialisering, Vestre Viken HF 

26.2 Høring på Stortinget. St. melding om kvalitet og pasientsikkerhet 

27.2 KPU, Diakonhjemmet sykehus 

28.2 Innlegg RETOS, om Helse- og sosialarbeiderutdanningene 

 

Mars 

1.3 Møte i Velferdsetatens brukerråd  

6.3 OUS, Sentralt kvalitetsutvalg 



 

 

 Referansegruppe, Regulering av pasientforløp 

7.3 Nettverkssamling demenskoordinatorer i Oslo, Aker sykehus  

 Brukerutvalget Helse Sør-Øst 

 Helse- og sosialkomiteen Oslo kommune 

8.3 Møte med doktorgradsstudent i sosialt arbeid angående NAV sosialtjenesten 

9.3 Kollegiesamling 

12.3 Beboer og pårørendemøte på Stovnerskogen vedrørende flytting 

 Dialogmøte med NAV Sagene sosialtjeneste 

Ledergruppa Helse Sør-Øst 

12-14.3 Kollegiesamling 

14.3 Møte om eldre og rus 

15.3 SOHEMI, Hdirs rådgivende utvalg i minoritetsspørsmål 

16.3 Pårørendeundersøkelsen 

 Dialogmøte med NAV Bjerke sosialtjeneste 

19.3 Kvalitetsutvalget Vestre Viken, Bærum 

 Akershus venner 

20.3 «Lev vel hele livet» seminar Sentralen 

21.3 Møte i Velferdsetaten for innspill til ny rusmelding 

 Møte med Røde Kors Informasjonssenter 

22.3 FFO Akershus 

 Avslutning i HDIR for Sigurd Rød Dahl 

 

April 

3.4 Møte med Stortingspolitikere fra SV 

 Møte på Utmarkveien Omsorg+  

 Møte Uranienborghjemmet  

5.4 Møte med Blikk 

 Møte med Stortingspolitikere Frp 

6.4 Møte med mellomledere i NAV 

11.4 Presentere årsmeldingen for helse- og sosialkomiteen 

12.4 Referansegruppa til Ventetidsprosjektet i Hdir 

 Seminar, boliger for en aldrende befolkning 

16-19.4 Fagsamling for landets ombudsansatte i Karasjok 

19.4 Velferdsetaten 

 Pårørendeaksjonen, møte 

 Møte med analyseavdelingen i Velferdsetaten angående NAV sosialtjenesten 

23.4 Møte med FFO 

 Møte med Stortingspolitikere fra Ap 

 Møte med Leieboerforeningen 

25.4 Møte med HBRS  

 Beboer og pårørendemøte på Furusethjemmet 

26.4 Den digitale pasient - foredrag 

 Foredrag på Samisk Hus til eldre samer 

 Debattmøte Fagrådet 

27.4 Møte med Legestudentene (overlevelseskurs for medisinerstudenter) 
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Mai 

2.5 Møte med sykehusenes Ungdomsråd 

 Møte med pårørende på Furusethjemmet 

3.5 Styre i Vestre Viken HF 

 Møte i Velferdsetatens brukerråd 

4.5 Møte med fagkonsulentene i bydelsbarnevernet i Oslo 

? Møte med Velferdsetaten angående endringer i tjenestetilbudet innen rus 

9.5 Barne- og familieetaten 

 Helsetilsynet - "Ombudets kritiske stemme" 

 Dialogmøte med NAV Nordstrand sosialtjeneste 

14.5 Mental helse ungdom 

15.5 Presentasjon av rapport for Oslo kommunes eldreråd 

 Ledermøte i Helse Sør-Øst 

22.5 Podcasten Rett på!   

23.5 Dialogmøte NAV Grorud sosialtjeneste 

 Debatt Dagens Medisin 

24.5 Innlegg Gode pasientforløp 

 Referansegruppe Ventetidsoppdraget 

28.5 Samtale med Rambøl 

29.5 Legeforeningen, Gjest Landsstyremøte 

 Planlegging av eldre og russeminar, Wayback   

30.5  Brukerutvalg Diakonhjemmet sykehus 

 

Juni 

5.6 OUS SKU Årsmelding 

 Møte i kollegiets arbeidsutvalg 

7.6 NRK, Østlandssendingen 

 Vestre Viken, KKU i KMD 

 Avslutning direktør i Velferdsetaten 

8.6 Møte i Sykehjemsetaten 

11.6 Møte med Stortingsgruppen til Høyre 

 Litteraturhuset, Eldre og transport. Innlegg? 

 Foredrag ADHD Norge 

12.6 FO Yrkesetisk råd 

 KPU Ahus 

              Læringsnettverk, pasientsikkerhetsprogrammet 

14.6 Vestre Viken, Klinikk psykisk helse og rus 

 SOHEMI 

15.6 Møte i kollegiets Arbeidsutvalg 

18.6 Sykehjemsetatens kvalitetsutvalg 

 Møte med Barneombudet 

 Kollegiesamling 

19.6 Kollegiesamling 

 NAV Alna 



 

 

20.9 Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid 

              Møte i tverrfaglig seminargruppe, Somatikk, takk 

              Sommeravslutning hos Kirkens bymisjon, Enga 

21.6 Møte med Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

22.6 Ledergruppe utvikling 

25.6 Møte med Senter for Menneskerettigheter 

26.6 Møte med de lokale eldrerådene 

27.6 Møte med Byråden for eldre, helse og sosiale tjenester 

 

Juli 

4.7 Møte Tåsen seniorsenter 

19.7 International summer School for Medical Personnel 

30.7 Kommunalråden i EHA 

 

August 

13-17.8 Arendalsuka,  

 Debatt Pensjonistforbundet 

 Innlegg 

 Eget arrangement 

16.8 Møte med Kommunerevisjonen ang tilgjengelighet ved NAV sosialtjenesten 

21.8 Norsk sykepleierforbund 

22.8 Kollegiets arbeidsutvalg 

 Helse- og sosialkomiteen 

              Tverrfaglig seminarplanlegging; Somatikk, takk 

28.8 Pensjonistforbundet 

 Bydel Alna, leder helse- og omsorgstjenester 

29.8 Møte med Ombudene i Helse Sør-Øst 

              Markus Thranes hus 

 

September 

3.9 Lovisenberg Diakonale sykehus, styre 

 Riksrevisjonen, innlegg om tillit 

5-6.9 Kollegiesamling 

5.9 Arcuspensjonistene 

6.9 Dialogmøte med NAV Østensjø sosialtjeneste 

7.9 Møte med Kommunalråden 

 Møte med Bydelsbarneverna 

10.9 Møte i Forretningsutvalget 

11.9 SKU, OUS 

 SOHEMI 

 Møte med JURK, JussBuss og Gatejuristen 

12.9 Helse- og sosialkomiteen 

14.9 Forbrukerrådet 

 Helse Sør-Øst 

15.9 Samling for yngre med demens 
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18.9 Lovisenberg Diakonale sykehus, KPU 

19.9 OXLO-konferansen 2018 

20.9 Statens Helsetilsyn, Debatt om sepsis tilsynet 

 OsloMet Kjeller, foredrag om forskningsetikk 

21.9 POBO dagen 

22.9 Norlandia Health Care, Stephan Ore 

24.9 Oslo SV 

25.9 Møte med Senter for medisinsk etikk (Per Nortvedt) 

              Rullator og stavgangløpet, St. Hanshaugen bydel 

26.9 Kollegiets arbeidsutvalg 

 Pårørendeskolen, Furuset 

27.9 Ullern eldreråd 

 NRK fastlegeordningen 

              Skeiv kunnskap, Kampen Omsorg + 

28.9 Central Jamaat Ahle Sunnat moskeen 

 Aps helsepolitiske stortingsrepresentant 

              Nettverk demenskoordinatorer i Oslo kommune 

Oktober 

1.10 Markering av FNs internasjonale eldredag 

2.10 NSF, Seniorsykepleiere i Oslo og Akershus 

3.10 Podcast Rett På! 

5.10 Utdeling seniorpriser, Oslo rådhus 

8.10 Kollegiets arbeidsutvalg 

 OUS, T Riiser 

               Work-shop om dagsenterplasser i Sykehjemsetaten  

9.10 Stortinget, høring om tannhelse 

 Sosial- og familieavdelingen hos FM 

10.10 Psykisk helse, Oslo Rådhus 

 Helse- og sosialkomiteen 

 Dialogmøte med NAV Nordre Aker sosialtjeneste 

16.10 E-konsultasjon, innlegg 

 NSF Fagkonferanse 

17.10 HOD med SOHEMI 

18.10 Høring Stortinget 

 Referansegruppen, NPE 

19.10 Tyrili, jubileum, representasjon 

24.10 Frokostseminar om medikamentbruk  

 Sosial og ambulant akutt-tjeneste 

 Kollegiets arbeidsutvalg 

25.10 Møte i Velferdsetatens brukerråd 

26.10 Norges ME-forening 

29.10 Legemiddelavstemming, Ahus 

 Kollegiets arbeidsutvalg 

 Pårørendeskolen Hovseter 



 

 

30.10 Lederutvikling, BI, Keiron 

31.10 Egen parallellsesjon på Pasientsikkerhetskonferansen. Hvor går grensen? 

 

November  

1.11 Pasientsikkerhetskonferansen 

 Pårørendeskole Frogner/St. Hanshaugen 

2.11 Evaluering av fastlegeordningen, referansegruppen 

              Gjennomgang av byggeprosjektene til Sykehjemsetaten 

5.11 Møte med Hdir 

6.11 KPU Lovisenberg diakonale sykehus 

 SKU, OUS 

 Novartis 

 Kick off NAV Alna 

7.11 OUS, Aker pasient- og pårørendeopplæring 

 FMs avslutningsmøte angående tilsyn av tilgjengelighet 

7-9.11 Fylkesmannens boligsosiale konferanse 

8.11 Vestre Viken, KMD kvalitetsutvalg 

 OUS, HSØ, Kvalitet 

 Dagens Medisin, jubileum 

9.11 Foredrag JURK 

13.11 Pårørendeskole Sagene 

14.11 Kollegiesamling 

 Paneldebatt Ehin 

15.11 Kollegiesamling 

 Heldagsseminar på Litteraturhuset; Somatikk Takk! 

18.11 FFO 

19.11 Diakonissehuset 150 år, debatt 

 Work-shop, dagsenterplasser i Sykehjemsetaten 

20.11 Vestre Viken, ARA Blakstad, møte med pasienter og ledelse 

21.11 Kollegiesamling 

 Helse- og sosialkomiteen 

 Helsepolitisk debatt på Lovisenberg Diakonale sykehus 

23.11 Pårørendeskolen på Engelsborg 

 Nettverksmøte demenskoordinatorer i Oslo kommune 

26.11  Møte med Pensjonistforbundet 

27.11 Helseledelse 

 Innlegg Normkonferansen 

 Innlegg Kommunerevisjonens fagdag om kommunes tilbud til ROP-pasienter 

28.11 Brukertilfredshetsundersøkelsen innen rus, Gardermoen 

29.11 Innlegg Fagpolitisk møte om pårørende på Stortinget 

 

Desember 

1.12 Innlegg PIO jubileum 

3.12 Lederutvikling BI, Keiron 

4.12 Møte med NAV Ullern 
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5.12 Referansegruppe, evaluering fastlegeordningen 

 Hdir brukerutvalg 

 Helse- og sosialkomiteen 

6.12 Kollegiets arbeidsutvalg 

 Møte i Velferdsetatens brukerråd 

7.12 Møte i Velferdsetatens angående ny organisering av Feltpleien 

10.12 SOHEMI 

 Diakonhjemmet 

11.12 Norsk sykepleierforbund, Ahus, innlegg 

13.12  Innlegg Statens helsetilsyn. «Et kritisk utenfrablikk» 

14.12 Referansegruppe 

 Møte med eldrerådene 

18.12 OUS, Innlegg Medisinsk klinikk 

 

 

I tillegg kommer opptreden i media, Facebook og twitter 

 

 

 

   

 

    

 

 

  



 

 

  

 

 

 

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. 
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