
Innholdsfortegnelse

 
Sakspapirer - Møte i Eldrerådet den 28.05.2018

PS 9/18 Videreføring av partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og Ringerike kommune

   Videreføring av partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og Ringerike kommune

      Forslag ny partnerskapsavtale 2018

PS 10/18 Pasient- og brukerombudet, - årsmelding Buskerud 2017

   Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd - 08.05.2018

      Saksprotokoll - Pasient- og brukerombudet, - årsmelding Buskerud 2017

   Pasient- og brukerombudet, - årsmelding Buskerud 2017

      Vedlegg årsmelding



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  ELDRERÅDET 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  28.05.2018  

Tid:   10:00  

 

TEMAMØTE: 

 Hendelsesbasert analyse v/ Astrid Lundesgaard 

 Kompetanseutvikling Ringerike Kommune og USHT (undervisningssykehjem 

og hjemmetjeneste) v/ Astrid Lundesgaard 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

9/18 15/3933     

  Videreføring av partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral 

og Ringerike kommune  

  

 

10/18 18/1489     

  Pasient- og brukerombudet, - årsmelding Buskerud 2017    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 18.05.2018 

Ole Einar Dalen 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  9/18 

Side 2 av 6   
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Videreføring av partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral 

og Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/18 Eldrerådet 28.05.2018 

/ Integreringsrådet  

/ Råd for funksjonshemmede  

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

/ Formannskapet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til ny partnerskapsavtale med Ringerike Frivilligsentral godkjennes. 

 

2. Kommunalt tilskudd økes fra kr 870 000,- til kr 1.273.000,-  Første gang i 2019.  

Rådmannen tar økningen med i arbeidet med neste års budsjett. 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Vedlagt følger forslag til ny partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og Ringerike 

kommune. Tidligere partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og Ringerike 

kommune er gyldig fra 01.08.15 – 01.01.19. Av den grunn må avtalen fornyes. Ny avtale 

inneholder ønske om økt kommunalt rammetilskudd og endringer i avtalen generelt.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Ringerike Frivilligsentral ønsker å videreføre samarbeidet med Ringerike kommune og har 

oversendt forslag til ny partnerskapsavtale med gyldighet fra 01.06.18 – 01.01.21. I den nye 

avtalen er det noen endringer fra tidligere avtale. 

 

- Punkt III. Forpliktelser, gjensidige forpliktelser: Nye samarbeidsområder og 

aktivitetsområder er lagt til siden sist periode. Nye punkter er sorggrupper, aktivitetsvenner og 

ti-på-topp.  
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- Punkt III. Forpliktelser, Ringerike kommune forplikter seg til: Et punkt er tatt ut siden sist 

periode. Punkt 3. Bidra med styrerepresentant i Frivilligsentralens styre dersom dette er 

ønskelig. 

 

Fra 2017 har det økonomiske ansvaret for landets frivilligsentraler blitt overført fra 

Kulturdepartementet til  kommunen. Stortinget vedtar rammetilskuddet. 

 

Under forutsetning av overholdelse av sentralens vedtekter og innfrielse av forpliktelser knyttet 

til partnerskapsavtalen, ønsker  Ringerike Frivilligsentral å få tilført kr 870 000,- i 

rammetilskudd fra Ringerike kommune, samt rammetilskuddet fra staten som per i dag er på kr 

403 000,- . Totalt gir dette et samlet tilskudd på kr 1.273.000,-. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen mener det er viktig at kommunen har et godt samarbeid med frivilligheten. 

Frivillighetssentralens arbeid er et viktig supplement til den offentlige omsorgen som ytes av 

kommunen. For at kommunen skal kunne imøtekomme økte krav og behov som morgendagens 

samfunn vil ha, er det helt nødvendig at man også benytter seg av de ressurser som finnes i 

frivillige organisasjoner.  

 

Rådmannen mener at gjensidig og forpliktende arbeid mellom partene er viktig for å oppnå 

felles mål. Sammen kan partene etablere nye samarbeidsområder som det vil være behov for i 

fremtiden. En videreføring av partnerskapsavtalen vil være et godt utgangspunkt for 

videreutvikling av dette samarbeidet.   

 

At kommunen ikke er representert i Frivilligsentralens styre er i tråd med rådmannens syn. 

Tilskuddet til Frivilligsentralen har stått uforandret i flere år og foreslått økning er en 

kompensasjon for prisøkningen i perioden. Rådmannen finner det rimelig med foreslått økning 

og anbefaler at vedlagt forslag til partnerskapsavtale godkjennes.  

 

Vedlegg 

Forslag ny partnerskapsavtale 2018 

 

 

 Ringerike kommune, 15.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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Arkivsaksnr.: 18/1489-1   Arkiv: F00 &14  

 

 

Pasient- og brukerombudet, - årsmelding Buskerud 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.05.2018 

10/18 Eldrerådet 28.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd tar årsmelding 2017 fra pasient- og 

brukerombudet i Buskerud til orientering. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Vedlagt følger årsmelding fra Pasient- og Brukerombudet i Buskerud 2017. Årsmeldingen tar 

for seg egne kapitler innen spesialisthelsetjenesten (somatikk og psykisk helse/rus), kommunale 

tjenester og fastlegeordningen. Årsmeldingen fra 2017 viste at antall klager til ombudet fra 

pasienter og brukere i Ringerike kommune fremdeles er i nedgang, men at den nedgangen fra 

2015 til 2016 nå har flatet ut. 

 

 

Beskrivelse av saken 
Pasient og Brukerombudet har i 2017 mottatt 52 henvendelser vedrørende Ringerike Kommune. Dette er 

en nedgang fra 2016 der det var 55 henvendelser og fra 2015 der det var 80 hendelser.  

 

Ombudets årsmelding gir et relativt generelt inntrykk av kommunene innenfor ombudets 

ansvarsområder. For å få en bedre vurdering av Ringerike kommunens tilbud har Rådmannen 

bedt ombudet om en mer spesifikasjon relatert til kommunen. 

 

 

 

Pasient og Brukerombudet uttaler: 

 
«Det er riktig at Ringerike kommune hadde en nedgang i antall henvendelser inn til vårt kontor i 
2016 og en utjevning i 2017.  I 2015 var det stor frustrasjon blant pårørende som var konsentrert om 
to områder:  
1. Misnøye med kvaliteten ved Hønefoss sykehjem  
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2. En opplevelse av at kontor for tjenestetildeling nesten uten unntak valgte retur av bruker til eget 
hjem med hjemmetjenester etter utskriving fra sykehus eller korttidsopphold for å se om det var 
mulig å unngå innvilgelse av langtidsplass på sykehjem. Dette skapte frustrasjon og redsel hos 
brukere og pårørende, og fortvilelse hos tjenesteyterne som delte pårørendes oppfatning av at 
nivået på tjenestene var for lavt.   
  
De to siste årene har vi svært få klager relatert til disse to punktene, så da legger jeg til grunn at det 
er lagt ned et forbedringsarbeid her. 
  
Vi har også de to siste årene hatt et svært godt samarbeid med saksbehandlerne i Ringerike 
kommune.  Mens vi tidligere opplevde både mistenkeliggjøring, irritasjon og forsvar av kommunens 
vurderinger/beslutninger, ser vi nå at de innspillene vi presenterer på telefon blir håndtert 
direkte, og det etableres gode løsninger i samarbeid med bruker og pårørende.  Dette gjør at vi 
sammen kan jobbe mer effektivt og direkte uten å måtte gå veien om omfattende klagebrev.  Vi 
håper dette fortsetter i tiden fremover!  
  
Når det gjelder innholdet i henvendelsene vi mottok i 2017, er de stort sett i samsvar med det vi får 
fra brukere i andre kommuner.  Av de 52 henvendelsene var 12 rettet mot fastlegene i kommunen, 6 
mot legevakt og 3 mot fengselshelsetjenesten i Ringerike fengsel.  Det betyr at det var 31 
henvendelser rettet direkte mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene.  Som sagt er innholdet 
varierende og det er få tendenser eller gjennomgående problemområder, men jeg vil fremheve 
følgende punkter: 
1. Vedtak om reduksjon av tjenester kan bære preg av at det er forhåndsbestemt at det skal 
gjennomføres en reduksjon.  Det er liten sammenheng mellom de faktiske forhold i saken – herunder 
kartlegging av tjenestebehov og de konklusjonene som fremkommer i vedtaket.  
2. Brukere opplever liten involvering og medvirkning i prosesser som gjelder endring og reduksjon. 
De beskriver: «Har fått beskjed om at……. og det virket som om de hadde bestemt seg på forhånd» 

3. Tjenester (eks miljøarbeider) som har fungert godt for brukerne blir fjernet og skaper så mye uro 
og frustrasjon at pårørende får en større omsorgsbyrde enn det de er forpliktet til eller ønsker/orker.  
  
Oppsummert mener jeg det bør bli en bedre kvalitetssikring av saksbehandling og vedtak i 
kommunen for å sikre at både de prosessuelle reglene og at pasient- og brukerrettighetene er 
ivaretatt. Dette handler om god og tydelig ledelse, kompetanse hos saksbehandlerne, respekt for de 
som har behov for tjenester fra kommunen og et ønske om å finne gode, kreative, individuelle og 
funksjonelle løsninger for hver enkelt. Ulike saker kan og skal behandles ulikt!» 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er godt tilfreds med ombudets tilbakemelding og mener denne klart viser at det 

arbeidet man har iverksatt i tråd med handlingsplanen 2017 har ført til en kvalitetsforbedring i 

tjenestene. Ombudet kommenterer at kommunen ikke har noen gjennomgående 

problemområder, noe som er en positiv utvikling fra ombudets tilbakemelding i 2015. 

 

Som det fremgår i ombudets generelle tilbakemelding til kommunene, stilles det spørsmål 

vedrørende forhåndsbestemmelser om reduksjon i vedtak. Ombudet har spesielt kommentert 

BPA (brukerstyrt personlig assistanse) ordningen i sin årsmelding. Rådmannen mener at BPA i 

utgangspunktet var en svært raus ordning for brukerne. I de senere årene er det utgitt et nytt 

rundskriv vedrørende rettighetsfesting av BPA, noe som i større grad enn tidligere gir 

kommunen svar på uklarheter rundt ordningen. Kommunen skal jevnlig revurdere brukerens  
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tjenester i tråd med god forvaltningspraksis og brukermedvirkning. Da brukernes livssituasjon 

ofte endres gjennom flere år, er det lett å forstå at brukerne føler de mister noe når innvilgede 

tjenester revurderes opp mot nye rundskriv og lovverk. Dette til tross for at innvilget tjeneste 

er forsvarlig. Rådmannen vil samtidig understreke at det er viktig at brukermedvirkning er i 

fokus og at dette er et kontinuerlig forbedringsarbeid enhetene hele tiden må arbeide med. 

 

Når det gjelder tjenesten miljøarbeid forstår Rådmannen at man i en omorganiseringsfase 

oppfattet at tilbudet i en periode var haltende. I løpet av 2017 ble flere av kommunens enheter 

omorganisert, noe som medførte et redusert tilbud i en periode der enheten fikk ny leder og 

tilholdssted. Denne prosessen er nå landet og miljøarbeidertjenesten er nå flyttet under 

avdelingen psykisk helse og rus, en avdeling med nær tilknytning flere utsatte brukergrupper 

som ofte har tildelt tjenesten. 

 

Rådmannen vil legge til at det er nylig er gjort en endring i strukturen til tildelingskontorets 

ukentlige tildelingsmøte. Tildelingsmøte består i dag av enhetsledere med ansvar for tjenester 

og leder for tildelingskontoret med juridisk bakgrunn. Saksbehandlere kommer inn for å 

presentere saken etter fast oppsatt mal. Dette vil på sikt sikre bedre helhetlig forvaltning av 

våre tjenester og en mer objektiv tildeling av tjenestene ut ifra brukers funksjonsnivå og behov. 

Dette vil medvirke til en bedre kvalitetssikring av saksbehandlingen og de vedtak som fattes i 

kommunen, og på denne måten bidra til at pasient- og brukerrettighetene er ivaretatt.  

 

Rådmannen bemerker den positive utviklingen og legger frem årsmelding 2017 med de 

spesifikasjoner som Ringerike kommune har bedt om, til orientering. 

 

 

Vedlegg 

 

Vedlegg 1- Årsmelding for Pasient- og Brukerombudet i Buskerud 2017 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråten 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/3933-8   Arkiv: 040  

 

Videreføring av partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og 

Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

1. Forslag til ny partnerskapsavtale med Ringerike Frivilligsentral godkjennes. 

 

2. Kommunalt tilskudd økes fra kr 870 000,- til kr 1.273.000,-  Første gang i 2019.  

Rådmannen tar økningen med i arbeidet med neste års budsjett. 

 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Vedlagt følger forslag til ny partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og Ringerike 

kommune. Tidligere partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og Ringerike 

kommune er gyldig fra 01.08.15 – 01.01.19. Av den grunn må avtalen fornyes. Ny avtale 

inneholder ønske om økt kommunalt rammetilskudd og endringer i avtalen generelt.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Ringerike Frivilligsentral ønsker å videreføre samarbeidet med Ringerike kommune og har 

oversendt forslag til ny partnerskapsavtale med gyldighet fra 01.06.18 – 01.01.21. I den nye 

avtalen er det noen endringer fra tidligere avtale. 

 

- Punkt III. Forpliktelser, gjensidige forpliktelser: Nye samarbeidsområder og 

aktivitetsområder er lagt til siden sist periode. Nye punkter er sorggrupper, aktivitetsvenner og 

ti-på-topp.  

 

- Punkt III. Forpliktelser, Ringerike kommune forplikter seg til: Et punkt er tatt ut siden sist 



- 

periode. Punkt 3. Bidra med styrerepresentant i Frivilligsentralens styre dersom dette er 

ønskelig. 

 

Fra 2017 har det økonomiske ansvaret for landets frivilligsentraler blitt overført fra 

Kulturdepartementet til  kommunen. Stortinget vedtar rammetilskuddet. 

 

Under forutsetning av overholdelse av sentralens vedtekter og innfrielse av forpliktelser knyttet 

til partnerskapsavtalen, ønsker  Ringerike Frivilligsentral å få tilført kr 870 000,- i 

rammetilskudd fra Ringerike kommune, samt rammetilskuddet fra staten som per i dag er på kr 

403 000,- . Totalt gir dette et samlet tilskudd på kr 1.273.000,-. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen mener det er viktig at kommunen har et godt samarbeid med frivilligheten. 

Frivillighetssentralens arbeid er et viktig supplement til den offentlige omsorgen som ytes av 

kommunen. For at kommunen skal kunne imøtekomme økte krav og behov som morgendagens 

samfunn vil ha, er det helt nødvendig at man også benytter seg av de ressurser som finnes i 

frivillige organisasjoner.  

 

Rådmannen mener at gjensidig og forpliktende arbeid mellom partene er viktig for å oppnå 

felles mål. Sammen kan partene etablere nye samarbeidsområder som det vil være behov for i 

fremtiden. En videreføring av partnerskapsavtalen vil være et godt utgangspunkt for 

videreutvikling av dette samarbeidet.   

 

At kommunen ikke er representert i Frivilligsentralens styre er i tråd med rådmannens syn. 

Tilskuddet til Frivilligsentralen har stått uforandret i flere år og foreslått økning er en 

kompensasjon for prisøkningen i perioden. Rådmannen finner det rimelig med foreslått økning 

og anbefaler at vedlagt forslag til partnerskapsavtale godkjennes.  

 

Vedlegg 

Forslag ny partnerskapsavtale 2018 

 

 

 Ringerike kommune, 15.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 

 



PARTN E RSKAPSAVTALE

mellom

Ringerike Frivilligsentral og Ringerike kommune

I. Bakgrunn:

F rivilligsentralen har hvert år kunnet søke Kulturdepartementet om støtte til drift, men fra
2017 har staten gitt det økonomiske ansvaret for landets frivilligsentraler til kommunene .
Stortinget vedtar rammetilskuddet. Tidligere nasjonal e retningslinjer vil allikevel fortsatt
følges og disse sier:

o Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for a lle som har lyst til
å delta innen frivillig virksomhet.

o Frivilligs entralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen.

o Frivilligs entralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker,
foreninger/lag og det offentlige .

o Frivilligs entralen skal initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet. Aktivitetene
skal legges opp i tråd med lokale forutsetninger og behov , og bidra til utvikling av
sentralen.

o Aktivitetene skal være et til legg til offentlig virksomhet.

o Det bør legges ve kt på et samspill mellom frivillig og offentlig innsats på områder det
er naturlig å samarbeide om.

o Frivilligs entralen eller de frivillige knyt tet til sentralen kan ikke ta i mot betaling,
utover godtgjørelse for direkte utlegg.

Ringerike Frivill igsentral driftes videre etter fastsatte vedtekter vedtatt av sentralens
årsmøte. Sentralen er dessuten medlem av landsorganisasjonen Norges Frivilligsentraler
som ble opprettet i 2016. Det er et nært samarbeid mellom l andsorganisasjonen, Frivillighet
Norge og Komm unenes Sentralforbund.
Ringerike kommune ønsker at Frivilligsentralen fortsatt skal beholde sin individuelle egenart
som skal styres av behovene i nærmiljøet. Samtidig stiller kommune n krav om at sentralen
videreutvikles i tråd med ovennevnte retningslinje r.



II. Formål:

Partnerskap er et gjensidig og forpliktende samarbeid mellom aktørene for å oppnå et felles
mål. Partene skal ha nytte av å delta , og plikter å bidra med avtalt innsats. En slik avtale har
til hensikt å sikre:

o At Frivilligsentralen skal tilrettelegge for behovsrettede tiltak og jobbe aktivt for å
finne nye behov i lokalmiljøet.

o At Frivilligsentralen er synlig og kjent i sitt nærmiljø også for kommunale enheter .

o At Frivilligsentralen oppleves som en positiv medspiller for lag og organisasjoner og
det offentlig.

o At Frivilligsentralen er initiativrik , og oppleves troverdig, åpen og inkluderende.

o At Frivilligsentralen får best mulige a rbeidsvilkår i sitt lokalmiljø.

Frivilligsentralen er et naturlig sted for informasjon, samkjøring o g formidling for både de
som ønsker å bid ra og de som trenger frivillig bistand . De skal være et ressurssenter og
knutepunkt for nærmiljøet.

III. Forpliktelser

For å oppnå ovenstående målsettinger forplikter begge parter seg til å bidra med følgende
inns atsfaktorer:

Gjensidige forpliktelser:

1. Partene skal sørge for en gjensidig dialog .

2. Partene skal gjøre samarbeidet kjent både internt og eksternt.

3. Partnere skal sørge for å holde hverandre oppda tert på relevant utvikling .

4. Partene definerer følgende samarbeids områder for partnerskapet i perioden , sammen
med evt nye aktiviteter/oppgaver som etableres underveis :

Matombringing
Utstyrssentralen
Ensomhetsproblematikk/sosial kontakt
Flerkulturelt arbeid
Natteravn
Miljøpatrulje
Samarbeid med kommunale insti tusjoner
Handling og transporthjelp
Aktivitetsdager
Gruppeaktiviteter
Telefonkontakt
Båtvettundervisning
Sorggupper
Aktivitetsvenner
Ti - på - topp
Frivillighetspolitikk



Ringerike Frivilligsentrals forpliktelser må ses i forhold til tilgang på frivillige hjelpere og
deres ønsker.

Ringerike kommune forplikter seg til å:

1. Holde seg oppdatert på endringer som skjer i departementet mht forventninger til
Frivilligsentralen.

2. Ha ansvar for e t samar beidsforum som møtes min 2 ganger pr år.

3 . Bidra med markedsføring av Frivilligsentralen gjennom opplysning til innbyggerne i
Ringerike kommune via kommunale nettsider.

4 . Gjennomgå tilsendt å rs melding, regnskap og budsjett årlig.

5 . Bruke Frivillig sentralenes kompetanse i Ringerike kommune.

6 . Involvere Frivilligsentralen i kompetansehevende tiltak og kurs som er adekvat for
sentralens virksomhet.

7 . Under forutsetning av overholdelse av sentralens vedtekter og innfrielse av forplikt elser
knyttet ti l partnerskaps avtalen, gis Frivilligsentralen i avtaleperioden et årlig kommunalt
ramme tilskudd . Tilskuddet settes til kr 870 000 , - . Tilskuddet vurderes årlig gjennom
budsjettbehandling. I tillegg overføres rammetilskuddet fra staten som per i dag er
kr 403.000. Dette gir et samlet tilskudd på kr 1.273.000.

Frivilligsentralen forplikter seg til å:

1. I nnarbeide intensjonen i avtalen i mål og handlingsplan .

2. V ære en synlig aktør o g ressurs i nærmiljøet m ed nær kontakt og samarbeid med lag,
o rganisa sjoner og det offentlige.

3. Informere om frivillighet til ulike aktører .

4. Tilrettelegge for, veilede, iv areta og formidle frivillighet i kommunen.

5. Ivareta kravene om evaluering og rapportering som stilles av kommunen.

6. Delta på utviklingsarbeid s ammen med k ommunen der det er naturlig at Frivilligsentralen
er representert .

IV. Oppfølging av avtalen /ajourføring

Avtalen skal evalueres minimum en gang i avtaleperioden. Det skal utarbeides å rlige
handlingsplaner med fokus område r for året som skal b idra til at felles målsetting oppnås i
løpet av avtale perioden.

Tvister

Oppstår det uenighet mellom partene vedrørende tolkning av denne avtalen, skal tvisten
først søkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem er oppsigelse av
avtale n en mulig konsekvens.



V. Avtaleperiode

Denne avtalen er gyldig for peri oden 1.6 .2018 - 1.1.2021 .
Avtalen kan sies opp skriftlig av begge parter med 6 måneders varsel.

Begge parter har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning hvis denne avta len blir
vesentlig misligholdt, eller det er forhold ved den ene part eller avtalen som kan skade den
annens omdømme. Dette kan være tilfelle dersom en av partene opptrer uetisk ell er for
øvrig på en slik måte at det skaper negativ omtale av den annenpart .

Hønefoss 1/6 - 2018

Styreleder Ordfører

Ringerike Frivilligsentral Ringerike kommune
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Pasient- og brukerombudet, - årsmelding Buskerud 2017  
 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd tar årsmelding 2017 fra pasient- og 

brukerombudet i Buskerud til orientering. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Vedlagt følger årsmelding fra Pasient- og Brukerombudet i Buskerud 2017. Årsmeldingen tar 

for seg egne kapitler innen spesialisthelsetjenesten (somatikk og psykisk helse/rus), kommunale 

tjenester og fastlegeordningen. Årsmeldingen fra 2017 viste at antall klager til ombudet fra 

pasienter og brukere i Ringerike kommune fremdeles er i nedgang, men at den nedgangen fra 

2015 til 2016 nå har flatet ut. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Pasient og Brukerombudet har i 2017 mottatt 52 henvendelser vedrørende Ringerike Kommune. Dette er 

en nedgang fra 2016 der det var 55 henvendelser og fra 2015 der det var 80 hendelser.  

 

Ombudets årsmelding gir et relativt generelt inntrykk av kommunene innenfor ombudets 

ansvarsområder. For å få en bedre vurdering av Ringerike kommunens tilbud har Rådmannen 

bedt ombudet om en mer spesifikasjon relatert til kommunen. 

 

 

 

Pasient og Brukerombudet uttaler: 
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«Det er riktig at Ringerike kommune hadde en nedgang i antall henvendelser inn til vårt kontor i 
2016 og en utjevning i 2017.  I 2015 var det stor frustrasjon blant pårørende som var konsentrert om 
to områder:  
1. Misnøye med kvaliteten ved Hønefoss sykehjem  
2. En opplevelse av at kontor for tjenestetildeling nesten uten unntak valgte retur av bruker til eget 
hjem med hjemmetjenester etter utskriving fra sykehus eller korttidsopphold for å se om det var 
mulig å unngå innvilgelse av langtidsplass på sykehjem. Dette skapte frustrasjon og redsel hos 
brukere og pårørende, og fortvilelse hos tjenesteyterne som delte pårørendes oppfatning av at 
nivået på tjenestene var for lavt.   
  
De to siste årene har vi svært få klager relatert til disse to punktene, så da legger jeg til grunn at det 
er lagt ned et forbedringsarbeid her. 
  
Vi har også de to siste årene hatt et svært godt samarbeid med saksbehandlerne i Ringerike 
kommune.  Mens vi tidligere opplevde både mistenkeliggjøring, irritasjon og forsvar av kommunens 
vurderinger/beslutninger, ser vi nå at de innspillene vi presenterer på telefon blir håndtert 
direkte, og det etableres gode løsninger i samarbeid med bruker og pårørende.  Dette gjør at vi 
sammen kan jobbe mer effektivt og direkte uten å måtte gå veien om omfattende klagebrev.  Vi 
håper dette fortsetter i tiden fremover!  
  
Når det gjelder innholdet i henvendelsene vi mottok i 2017, er de stort sett i samsvar med det vi får 
fra brukere i andre kommuner.  Av de 52 henvendelsene var 12 rettet mot fastlegene i kommunen, 6 
mot legevakt og 3 mot fengselshelsetjenesten i Ringerike fengsel.  Det betyr at det var 31 
henvendelser rettet direkte mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene.  Som sagt er innholdet 
varierende og det er få tendenser eller gjennomgående problemområder, men jeg vil fremheve 
følgende punkter: 
1. Vedtak om reduksjon av tjenester kan bære preg av at det er forhåndsbestemt at det skal 
gjennomføres en reduksjon.  Det er liten sammenheng mellom de faktiske forhold i saken – herunder 
kartlegging av tjenestebehov og de konklusjonene som fremkommer i vedtaket.  
2. Brukere opplever liten involvering og medvirkning i prosesser som gjelder endring og reduksjon. 
De beskriver: «Har fått beskjed om at……. og det virket som om de hadde bestemt seg på forhånd» 

3. Tjenester (eks miljøarbeider) som har fungert godt for brukerne blir fjernet og skaper så mye uro 
og frustrasjon at pårørende får en større omsorgsbyrde enn det de er forpliktet til eller ønsker/orker.  
  
Oppsummert mener jeg det bør bli en bedre kvalitetssikring av saksbehandling og vedtak i 
kommunen for å sikre at både de prosessuelle reglene og at pasient- og brukerrettighetene er 
ivaretatt. Dette handler om god og tydelig ledelse, kompetanse hos saksbehandlerne, respekt for de 
som har behov for tjenester fra kommunen og et ønske om å finne gode, kreative, individuelle og 
funksjonelle løsninger for hver enkelt. Ulike saker kan og skal behandles ulikt!» 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er godt tilfreds med ombudets tilbakemelding og mener denne klart viser at det 

arbeidet man har iverksatt i tråd med handlingsplanen 2017 har ført til en kvalitetsforbedring i 

tjenestene. Ombudet kommenterer at kommunen ikke har noen gjennomgående 

problemområder, noe som er en positiv utvikling fra ombudets tilbakemelding i 2015. 

 

Som det fremgår i ombudets generelle tilbakemelding til kommunene, stilles det spørsmål 

vedrørende forhåndsbestemmelser om reduksjon i vedtak. Ombudet har spesielt kommentert 

BPA (brukerstyrt personlig assistanse) ordningen i sin årsmelding. Rådmannen mener at BPA i 

utgangspunktet var en svært raus ordning for brukerne. I de senere årene er det utgitt et nytt 
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rundskriv vedrørende rettighetsfesting av BPA, noe som i større grad enn tidligere gir 

kommunen svar på uklarheter rundt ordningen. Kommunen skal jevnlig revurdere brukerens 

tjenester i tråd med god forvaltningspraksis og brukermedvirkning. Da brukernes livssituasjon 

ofte endres gjennom flere år, er det lett å forstå at brukerne føler de mister noe når innvilgede 

tjenester revurderes opp mot nye rundskriv og lovverk. Dette til tross for at innvilget tjeneste 

er forsvarlig. Rådmannen vil samtidig understreke at det er viktig at brukermedvirkning er i 

fokus og at dette er et kontinuerlig forbedringsarbeid enhetene hele tiden må arbeide med. 

 

Når det gjelder tjenesten miljøarbeid forstår Rådmannen at man i en omorganiseringsfase 

oppfattet at tilbudet i en periode var haltende. I løpet av 2017 ble flere av kommunens enheter 

omorganisert, noe som medførte et redusert tilbud i en periode der enheten fikk ny leder og 

tilholdssted. Denne prosessen er nå landet og miljøarbeidertjenesten er nå flyttet under 

avdelingen psykisk helse og rus, en avdeling med nær tilknytning flere utsatte brukergrupper 

som ofte har tildelt tjenesten. 

 

Rådmannen vil legge til at det er nylig er gjort en endring i strukturen til tildelingskontorets 

ukentlige tildelingsmøte. Tildelingsmøte består i dag av enhetsledere med ansvar for tjenester 

og leder for tildelingskontoret med juridisk bakgrunn. Saksbehandlere kommer inn for å 

presentere saken etter fast oppsatt mal. Dette vil på sikt sikre bedre helhetlig forvaltning av 

våre tjenester og en mer objektiv tildeling av tjenestene ut ifra brukers funksjonsnivå og behov. 

Dette vil medvirke til en bedre kvalitetssikring av saksbehandlingen og de vedtak som fattes i 

kommunen, og på denne måten bidra til at pasient- og brukerrettighetene er ivaretatt.  

 

Rådmannen bemerker den positive utviklingen og legger frem årsmelding 2017 med de 

spesifikasjoner som Ringerike kommune har bedt om, til orientering. 

 

 

Vedlegg 

 

Vedlegg 1- Årsmelding for Pasient- og Brukerombudet i Buskerud 2017 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråten 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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Vi mottok 1 1 72
henv endelser i 201 7 – en
økning på 1 4% fra 201 6

Av de 847 k lagene vi mottok,
ble 48% l øst med informasjon
og veiledning. Vi hadde
muntlig dialog og møter med
tjenestesteder i 1 5% av
sakene.

Ombudets rolle
Jobben vår er å ikke være politiker. Vi vedtar
ikke rettigheter eller plikter. Vi har ingen
beslutningsmyndighet, og vi gjør heller ingen
andre sin jobb. MEN vi følger med på om
Stortinge t s vedtak på helse - og
omsorgsområdet blir fulgt, om de har den
effekten for pasienter og brukere som
politikerne ønsker, eller om det bør vedtas
endringer.

Ombudets viktigste redskap er å være fri og
uavhengig. Vi fyller vakumet mellom politikk
og forvaltning med gode råd ut fra de pasient
– og brukererfaringene vi får kunnskap om.

Vi gir støtte og råd. Vi hjelper de som trenger
det, og vi er der når pasienter, brukere og
pårørende har mistet tillitten til
helsetjenesten eller er usikre på hvilke
rettigheter de har. Ikke minst bidrar vi til at
sykehus og kommuner forbedrer seg. Vi er
ikke en erstatning for dyktige politikere, men
politikere kan heller ikke erstatte dyktige
ombud.

Vi har gjennomført nærmere
70 foredrag, undervisni nger,
stands og presentasjoner

40% er klager på kommunale
tjeneste r – 60% på
spesialisthelsetjenesten

Det klages på brudd på
pasient - og brukerrettigheter -
29%, kvaliteten på tjenestene
og helsehjelpen - 53% og
systemsvikt - 18 %

Vi mottok ca 2 000 brev eller
e - poster til 201 7. Vi sendte ca
1 500 brev eller e - poste r.

I 54 av sakene vi bistod i ble
det konstatert feil/svikt ved
helsetjenesten eller brudd på
forsvarlighetskravet

33% av klagene handlet om
feil, svikt eller skade ved
behandlingen, eller
forsinkelser og feil ved
diagnostiseringen

Pasient - og brukerombudenes
felles strategiske mål 2017 - 2021

Kjent og tilgjengelig
Bidra til økt kvalitet og
pasientsikkerhet
Ubyråkratisk og effektiv
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Forord
Tillitt er bærebjelken og nerven i alle møter mellom pasienter, brukere og helsetjenesten. Det må jobbe s for
å få den, opprettholde den, og ikke minst gjenopprette den dersom den er tapt. Når tillitten er brutt blir
kommunikasjonen vanskelig , informasjon filtreres gjennom negative brille r og bekymringene og uroen øker
i takt med at følelsen av trygghet syn ker .

Status for tillitt må derfor bli et sjekkpunkt flere steder i pasientforløpet for å forsikre seg om at den fortsatt
er til stede. Ombudet kan komme inn før tillitten er etablert eller ette r at den svekket. Dette kjennetegner
m ange av henvendelsene til vårt konto r hvert å r. Noen pasienter er rause og tålmodige uansett. Andre er
forutinntatte, negative og mistenksomme fra første dag. Felles for de fleste er bekymring for egen helse.
Alle typer pasienter må derfor få anledning til å si hva de mener er nødvendig for å etablere og
opprettholde tillitt , og det må skje på deres premisser og med deres utgangspunkt . Har vi denne
tilnærmingen både i dialoger, undersøkelser og rigging av systemene, er vi bedre rustet til å bygge, ivareta
og gjenopprette tilli tt. Ved vaktskifter, ved mange leger involvert, ved overføring mellom avdelinger, ved
samhandling med andre sykehus, ved utredning av tjenestebehov i kommunen og tjenesteytingen. Hvor
mange ansatte stopper opp og spør: « Har du tillitt til det vi gjør, el ler har du tanker eller spørsmål om noe
annet vi kan gjøre?» Åpenhet og ærlighet fra helsepersonellet er avgjørende for tilliten, selv i en hektisk
arbeidshverdag. Alle pasienter og brukere bør kunne si: «De har kontroll selv om de har mye å gjøre fordi
de har informert meg om hvordan de jobber for å kunne ha denne kontrollen». Denne årsmeldingen er
preget av at tilliten ikke er til stede i tilstrekkelig grad, pasientene føler seg ikke alltid trygge, de er slitne og
ingen har fortalt hvordan systemet rundt dem fungerer.

Vi har lagt bak oss et hektisk år ved ombudskontoret. Mange henvendelser, juridisk kompliserte
problemstillinger, fortvilte pasienter og brukere, oppgitte og sinte pårørende, mange undervisningsoppdrag
og møter med spennende mennesker. Vi e r heldige som har et godt og åpent samarbeid med helseforetak
og kommuner. Dette er en effektiv arbeidsform som kommer pasienter og brukere til gode gjennom raske
svar og løsninger. Vi møter ansatte og ledere som er opptatt av å bli bedre i møtet med pas ienter og
brukere, og vi ser at problemområder vi har presentert tidligere , nå er mindre utfordrende. Det er færre
som kontakter oss fordi de har falt og skadet seg under innleggelse, nesten ingen tar kontakt fordi de ikke
får helsehjelp for spiseforstyrr elser, færre får avslag ved DPS, færre klager gjelder trykksår, fastvakt og
tilsyn med forvirrede pasienter, og færre klager over manglende tildeling av sykehjemsplass eller kvaliteten
ved institusjonene. Sommerferien ble også avviklet med langt færre misf ornøyde pasienter enn tidligere!
Det er gledelig at vår gjentagende anbefaling om interne hendelsesanalyser er tatt i bruk i flere
sykehusavdelinger . Vi er ekstra stolte og fornøyd med e - læringsprogrammet vi har utarbeidet i samarbeid
med Vestre Viken HF. Det er nå mulig å få lett tilgang til informasjon om ombudsordningen og våre
arbeidsmetoder. Dette handler om å bygge tillit, jobbe mer effektivt, nå ut til flest mulig og bruke den
teknologien som er tilgjengelig.

Drammen, 15.februar 2018

Anne - Lene Egeland Arnesen
Pasient - og brukerombud i Buskerud
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S pesialisthelsetjenesten –
somatikk

B ehandlingsskader

Også i 2017 er det flest henvendelser til ombudet i
etterkant av feil eller skader pasientene har opplevd.
Spennet i disse sakene er stor t ; alt fra infeksjoner
etter inngrep, feilmedisinering, feil metodikk,
m anglende billeddiagnostiserin g , manglende
prøvetaking, komplikasjoner etter kirurgiske inngrep,
eller mangelfullt grunnl ag for operasjon . Det er
imidlertid så stor variasjon i sakene at vi ikke ser
likhetstrekk eller gjennomgående avvik på
systemnivå . Vi må likevel alltid huske at hv er sak er
en for mye for de pasientene som rammes.

Anbefaling

Avgjørelser fra tilsynsmyndighet og Norsk
pasientskadeerstatning må gjennomgås internt for å
analysere årsaken til hendelsen, og for å se om dette kan få
betydning for andre pasienter og situa sjoner på tvers av
seksjoner, avdelinger og sykehus.

Forsinket diagnostisering

Det har vært en økning i antall henvendelser fra
pasienter som opplevde forsinkelser i diagnostisering
av alvorlige sykdommer . Det kan dreie seg om
forsinkelser på få timer opptil flere år. For mange ble
det da for sent å sett e inn tiltak som kunne ha
terapeutisk effekt. Flere hendelser medførte
betydelig prognosetap eller forver ring av tilstanden.
Årsaken til forsinket diagnostisering er som regel at
funn er oversett eller tolket feil. God praksis er ikke
fulgt, eller pasientens beskrivelse og bekymring er
ikke tatt på alvor eller er bagatellisert. Det er svikt
både i de offentlige sykehusene og de private
instituttene. Mange pasienter og pårørende føler de
har skyld i situ asjonen fordi de ikke har presset på
mer, byttet lege eller insistert på mer utredning og
flere undersøkelser.

Eksempel

* Det ble ikke avdekket at pasienten hadde tarmslyng og
blødning fra magesekken etter operasjon for
tykktarmskreft. Pasienten ble fun net død på toalettet på
sykehuset. Han hadde mange alarmtegn som indikerte at
noe var alvorlig galt, men dette ble ikke fanget opp. Norsk
pasientskadeerstatning konkluderer med at pasienten mest
sannsynlig ville overlevd dersom det hadde vært tatt tak i
pa sientens forverrede tilstand og igangsatt behandling.

* En pasient ble ikke fulgt opp med nødvendige og riktige
undersøkelser etter antatt magesår. Senere ble det

avdekket alvorlig kreft i magen med spredning. Norsk
pasientskadeerstatning konkluderer med a t han ville levd i
mange år dersom korrekt diagnostisering var gjennomført.
Nå mottar han kun livsforlengende behandling og har kort
tid igjen å leve.

* En pasient fikk konstatert lungekreft etter å ha tatt
kontakt med lege på grunn av smerter og en rekke
symptomer. Da hun fikk diagnosen fikk hun beskjed om at
de så tydelige forandring er på CT bildene som var tatt av
lungene to år tidligere. Hun hadde gått til regelmessige
kontroller ved sykehuset etter tidligere kreftdiagnose uten
at funn på bildene var f ulgt opp.

Anbefaling

Alle billedundersøkelser bør dobbeltgranskes
(kontrasigneres) for å kvalitetssikre beskrivelser. Dette bør
være fast rutine også når primærgransker er radiolog.
Pasientenes egne bekymringer rundt egen helsetilstand og
forslag til un dersøkelser og behandlinger, må tas på større
alvor.

Pasientsikkerhet

Pasientsikkerhet er grunnleggende i all undersøkelse
og behandling. Det handler om trygg og forsvarlig
helsehjelp under hele pasientforløpet.
Pasientsikkerhet er knyttet både til system,
kompetanse, personell, arbeidsmiljø,
arbeidstidsordninger, teknisk utstyr, prosedyrer og
generell internkontroll. Avviksmeldingene skal sikre
kontroll og forbedring. Vi stiller spørsmål ved om
dette kontroll - og forbedrings systemet fungerer som
d et skal når 70% av sakene hvor Norsk
pasientskadeerstatning konkluderer med svikt i
behandlingen eller diagnostiseringen, ikke er
registrert som avvik i de interne systeme ne på
sykehusene.

Mange pårørende sitter også igjen med en klar
oppfatning av at det er deres fortjeneste at utfallet
ikke ble fatalt. Tankene rundt dette preger mange ,
og de stiller spørsmål ved hva som hadde skjedd
dersom de ikke hadde motsatt seg beslutninger ,
insistert på innleggelse eller undersøkelse, eller
nektet å etterkomme besk jeder som viste seg å være
feil.

Det er også en fare for godt pasientsikkerhetsarbeid
når involvert helsepersonell eller ledelse forsøker å
«pynte brura» . Noen ganger blir dette avslørt av
andre dyktige fagpersoner eller sakkyndige, men vi
frykter også at noen lykkes med denne strategien, og
unngår korrigering eller kritikk av eget arbeid.

Eksempel

* En lege fikk advarsel fordi han ikke undersøkte barnet som
var til konsultasjon godt nok. Det var både kritikkverdig og i
strid med faglige retningslinje r a t det ikke ble gjennomført
en mer omfattende klinisk undersøkelse , spesielt når barnet
hadde blod i bleieområdet og kraftig diaré. I forklaringen
fra legen mente han i ettertid at han hadde foretatt de
nødvendige undersøkelser, men dette var ikke i samsv ar
med journalen hvor det verken var beskrevet positive eller
negative funn som støtte t opp om legens påstand. Statens
helsetilsyn festet derfor ikke lit til legens forklaring om
hendelsesforløpet.
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Anbefaling

Melde - og avvikssystemene må evalueres . Det må
fokuseres på mer målrettet opplæring knyttet til melde - og
varslingsplikten , og regelverket må forenkles. Det må
unngås at involvert helsepersonell og nærmeste leders
vurdering av påregnelig risiko for inntruffet hendelse, blir
bestemmende for om det s kal skrives avvik eller ikke.
Evaluering og vurdering av eget arbeid er alltid fornuftig,
men ikke nødvendigvis riktig i et overordnet
pasientsikkerhetsperspektiv.

For l ite n respekt for
pasientrettighetene

De fleste pasientrettighetene ble vedtatt alle rede i
1999 og det er hvert år stort politisk fokus på den
enkelte pasients lovfestede rettigheter. Likevel er
det brudd på disse hvert år. Vi bidrar inn i
undervisning av ansatte og pasienter , men likevel
virker det som om dette er hull det er umulig å tette,
både når det gjelder kunnskap og etterlevelse.

Spesielt t urnuslegene har liten kunnskap om de
juridiske aspektene i en pasientbehandling. De
forstår ikke hvilke hensyn som ligger bak lovgivers
beslutninger på helserettesområdet, men mener det
medis inske fagfeltet trumfer det juridiske dersom
sistnevnte ikke passer inn eller skaper praktiske
utfordringer. Dette er mye av forklaringen på
hvorfor de strenge reglene om personvern ikke
respekteres .

Enda vanskeligere er det når nye rettigheter skal
impl ementeres og praktiseres. Det er svært få - om
noen - andre rettsområder der de som er pålagt en
plikt fra lovgiver, kan utsette iverksetting og
gjennomføring flere år etter at bestemmelsen er
trådt i kraft . Ansvaret ligger både hos ledelse n og det
enkelte helsepersonell.

Eksempel

* En pasient meddeler oss at overlegen ved avdelingen ikke
hadde hørt om retten til kontaktlege og svart følgende:
«nå er det jo sånn hos oss at ingen får kontaktlege». En
annen svarte at det i tilfelle måtte v ære den legen so m til
enhver tid var på vakt som ble kalt kontaktlege, alternativt
ble det opprettet en kontaktlege ved utskrivning fra
sykehuset. Ingen var kjent med at helseforetaket hadde
rutiner for etablering av kontaktlege.

Anbefaling

Rutiner må implementeres, de må brukes og det må følges
med på hvor mange pasienter som for eksempel får
kontaktlege og når dette blir tildelt i pasientforløpet.

Logistikken svikter

Dette er dessverre en gjenganger – spesielt ved de
større sykehusene. Når flere elementer henger
sammen og er en forutsetning for videre behandling,
er det også sykehusets plikt å sørge for at denne
kjeden er logisk og enklest mulig for pasienten.

Det gjennomføres for eksempel konsultasjoner der
formålet er gjennomgang av prøvesvarene. Når
pasiente n kommer til time er ikke svaret klart. Legen
har ikke sjekket dette før konsultasjonen og ingen
har gitt beskjed til pasienten. Dette er feil bruk av
både legeressurser og ikke minst pasientens tid i
tillegg til at det er kostnadskrevende med
unødvendige egenandeler og reise utgifter. Vi se
spesielt store utfordringer når sykehusene i Oslo -
området er involvert i utredningen eller
behandlingen.

Eksempel

* Fylkesmannen konkluderte i en sak med at følgende
faktorer har bidratt til svikt i pasientoppfølgingen :
«Mangelfull koordinering av røntgenundersøkelser og timer
ved poliklinikk, mangler i forbindelse med formidling av
prøvesvar fra røntgenavdeling samt oppfølging av
prøvesvar hos henvisende lege, og manglende
implementering av retningslinjer» CT påviste funn av
tumor i en ene nyren, men radiolog informerte ikke spesielt
om dette utover det som stod i beskrivelsen. Svaret forelå
ikke da pasienten hadde time på poliklinikken og legen
fanget ikke opp prøvesvaret da det forelå en uke etter
konsultasjonen.

* R adiumhospitalet hadde bestilt vevsprøve av
lokalsykehuset før overføring til dem. Da pasienten ankom
Oslo var dette ennå ikke gje nnomført. Hun var også så
underernær t og med nedsatt almenntilstand at det nå ikke
var mulig å ta de prøvene som var nødvendig .

* Fylkesmannen fant i en sak at det var brudd på
forsvarlighetskravet at sykepleier ikke formidlet informasjon
til utskrivende lege om at pasienten hadde hostet mye blod
i løpet av dagen. Både utskriving og oppstart av
blodfortynnende kunne vært utsatt dersom legen hadde
kjent til dette. Pasienten døde hjemme samme dag av
blødning. Kommunikasjonssvikten utgjorde avvik fra god
praksis.

Pleie og omsorg er også helsehjelp

Vi erfarer at det er vanskelig å få sykehusene til å
vurdere de pleiefaglige siden e i saker hvor det også
er stilt spørsmål ved de medisinskfaglige
vurderingene. Det er heller ikke mye fokus på dette
i de store tilsynssakene. Det betyr at viktige sider
ved helsehjelpen som e rnæring, stell, medisinering ,
eliminasjon og generell omsorg og ivaretakelse ,
sjelden blir vurdert av tilsynsmyndigheten.



7

Eksempel

* Pårørende opplever ikke å bli tatt på alvor når de
etterlyser mer fokus på pasientens ernæringssituasjon. Det
er notert i journalen at dette vil bli formidlet videre, men
ingen vider e notater som viser at dette faktisk er gjort. Han
får parental næring (direkte i blodomløpet) først en måned
etter innleggelse og da etter et vekttap på 6 kg den siste
uken. Fylkesmannen uttaler at det å gi adekvat næring til
pasienter på sykehus og unng å underernæring er av
avgjørende betydning for pasienter som behandles for kreft
eler infeksjoner. Det ble konkludert med at pasienten ikke
ble fulgt opp i tråd med god praksis og at avviket var så
stort at det er brudd på kravet til forsvarlig behandling.

* En pasient ringer på klokken for å få hjelp til å komme på
do. En pleier kom med bekken som hun s atte fra seg og
forsvant ut igjen. Pasienten greide ikke å vente lenger, og
gjorde på seg i sengen. Hun fikk beskjed om ikke å
bekymre seg , likevel tok det over en time før noen kom for
å vaske og stelle henne. Pårørende erfarer også at det tar
inntil 3 timer fra hun spør om hjelp til å bli snudd i sengen
til dette faktisk blir gjort.

* En pasient får beskjed om at han må vaske toalettet selv
etter bruk fordi han ligger på isolat men må dele toalett
med andre pasienter.

* Mannen skulle faste før undersøkelsen neste morgen. Da
kona kommer sitter mannen og spiser frokost. Sykepleier
har ikke hørt noe om fasting , men hun undersøker nærmere
og finner ut at han ikk e skal spise. Hun synes situasjonen er
så pinlig at hun ber kona gå inn og ta fra ham maten .

Anbefaling

Vi etterlyser fokus og anerkjennelse av det viktige
pleiefaglige arbeidet, både i det interne kvalitetsarbeidet og
ikke minst i Fylkesmannens hendelses baserte tilsyn.

Vurdering av henvisninger

Ombudet er bekymret for om de faglige
vurderingsveilederne blir fulgt når
spesialisthelsetjenesten vurderer om en pasient har
rett til helsehjelp på spesialistnivå eller ikke.

Eksempel

* Henvisningen ble avslå tt av sykehuset med den
begrunnelse at de nå ikke hadde kapasitet til å ta inn flere
pasienter og de anbefalte fastlegen å sende ny henvisning
til høsten.

* En pasient fikk avslag fordi spesialisthelsetjenesten mente
spiseforstyrrelsen nå var blitt kronisk og dermed ikke kunne
behandles. Pasienten var tidligere vurdert å ha rett til
behandling for samme tilstand, men med beskjed om at
behandling først kunne igangsettes når hun var blitt rusfri.
Etter gjennomført rusbehandling ble hun likevel nektet
helseh jelp.

Kontroll på kontrollpasientene

Den store innsatsen som rettes mot fristbrudd og
ventelister gjør at mange pasienter opplever å vente
for lenge til kontroller . Det er noen steder lite system
eller oversikt over disse pasientene og deres
individuell e behov. Noen ganger får vi forklart at det
er medisinskfaglig forsvarlig for en pasient å vente så
lenge som de gjør. Vi stiller da spørsmål ved hvorfor
et annet tidspunkt for kontroll er formidlet til
pasienten fra ansvarlig lege, og hvorfor pasienten
i kke holdes løpende orienter t om endringer? Når vi
er bekymret for denne pasientgruppen også i 2017,
er det fordi vi ser at det ikke alltid er kontroll på de
pasientene som faktisk må ha kontroller på angitte
tidspunkt . Disse pasientene blir lett en
salde ringspost, og det følges ikke alltid med på
hvilke kontrollpasienter som faktisk må prioriteres
ua vhengig av kapasitet .

Eksempel

*Pasienten gikk på svært viktige medisiner, og ansvarlig
lege ga uttrykkelig beskjed om ny konsultasjon etter 6
måneder. Pasient en ventet på innkalling, men tok selv
kontakt etter halvannet år. Hun fikk da beskjed om at det
ikke var ledige timer før mange måneder fram i tid. Da vi
tok kontakt med ansvarlig lege var svaret at pasienten
måtte inn nå, og det ble satt opp time umiddel bart.

* En pasient skal ha årlige kontroller ved urologisk avdeling
etter å ha hatt blærekreft. Hun får ingen automatisk
innkalling som avtalt. Hun må ringe og mase og presse på
for å få time, og ofte blir timen kraftig forskjøvet. Hun
opplever det som uve rdig å måtte mase for å få time, og
hun er også redd hun skal glemme å følge opp dette selv og
lurer på hvor lenge sykehuset da hadde oversett henne.

Dårlige kommunikasjonslinjer

Vi blir kontaktet av mange pårørende og pasienter
som sliter og strever og bruker mye tid på å få svar
på spørsmål, informasjon om medisinske
vurderinger, videre pasientforløp og årsaker til
utsettelser. I tillegg har de behov for å formidle
bekymring, frykt og tidligere behandlingserfaringer.

Kommunikasjon handler o gså om mot til å fortelle at
det ikke er mer å gjøre. Noen pasienter opplever at
de på feil grunnlag får et håp om behandling selv om
alle involverte vet at det ikke er tilfelle. Pasienten
sendes mellom ulike avdelinger og sykehus for det
som kan være nytteløse undersøkelser og
konsultasjoner , men der ingen vil gi den endelige
negative beskjeden.

Og hva er egentlig en turnuslege og L IS lege? Mange
pasienter har en frykt for å møte det de kaller « lege
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under opplæring » . De har en oppfatning av at dette
er en lege med liten kompetanse og som utgjør en
fare for pasientsikkerheten. Mange pasienter er
direkte forurettet fordi de ikke er blitt undersøkt eller
behandlet av en overlege , og dette preger videre
samarbeidsklima, tillitt og kommunikasjon.

Eksempel

* « Når vi (pårørende) flere ganger ba om å få snakke med
en lege, fikk vi beskjed om å ta det under legevisitten. Da
legevisitten gikk , kom de ikke innom oss. Da vi insisterte på
at legen måtte komme innom på visitten, fikk vi beskjed om
først å redegjøre for hva vi hadde tenkt å spørre om. Da vi
til slutt fikk snakke med lege var han mer opptatt av å
fortelle hvor mange pasienter som var innlagt og at
avdelingen var overfylt. De andre legene vi forsøkte å
komme i kontakt med under innleggelsen svarte ofte at
dette ikke var deres pasient»

* «Vi sa at pasienten hadde smerter og fikk da to Paracet i
hånden som vi kunne gi ham. Verken leger eller sykepleiere
hadde fått med seg at pasienten faktisk ikke kunne svelge»

* Legen rekvirerte en bestemt prøvetaking ved sykehuset.
Da pasienten kom til oppsatt t ime fikk han beskjed om at
den type undersøkelser ikke ble utført ved det aktuelle
sykehuset.

Anbefaling

Det bør lages informasjonsmateriell – gjerne elektronisk -
som beskriver informasjons - og kommunikasjonslinjene
under en innleggelse. Beskjeder som gis må f ormidles
videre eller avklares der og da . Det må gis i nformasjon om
h vem pasientene skal kontakte o m de lurer på noe, og en
utsjekk tilbake til pasienten om at beskjeder og spørsmål er
registrert og håndtert. Dette må systematiseres og
automatiseres slik at det ikke er personavhengig som i dag.

D e ulike stillingsbetegnelsene og innholdet i disse bør
beskrives og gjøres tilgjengelige for publikum .

Pasient og pårørende må informeres om hvordan det tenkes
og jobbes i forhold til mulige differensialdiagnoser som en
del av den samlede utredningen.

J ournalen som tidstyv og
sikkerhetsrisiko

Vi innhenter mange journaler i løpet av året . Enten
ford i pasientene ikke orker , ikke forstår hva som står
der eller fordi vi trenger opplysningene i vårt arbeid.
Det som preger journalene er et enormt omfang og
mye «klipp og lim». Et så v oldsomt
dokumentasjons omfang er det vanskelig å finne fram
i.

I Rundskriv 1 - 4/2017 er det presisert at journalen
har følgende hovedformål:

1. Et arbeidsredskap for helsepersonell som yter
h elsehjelp

2. En oversikt over funn, vurderinger og
planlagt eller gjennomført behandling til hjelp
for helsepersonell som skal videreføre
helsehjelpen

3. En kilde til informasjon for pasienten for å
forstå egen helsetilstand og de
behandlingstilbud som er gitt e ller
gjennomført.

4. Er av stor bevismessig betydning i
forbindelse med eventuelle tilsynssaker og
erstatningssaker for feilbehand l inger eller
lignende.

Eksempel

* En feil diabetesdiagnose var ikke rettet tydelig nok i
journalen. Ved overføring til Rikshos pitalet to år senere for
annen tilstand, fikk han diabetesmedisin i flere dager før
han selv oppdaget dette og måtte ta tak overfor begge
sykehusene for å få dette rettet igjen. Det ble ikke stilt
spørsmål eller foretatt undersøkelser før de igangsatte
med isineringen.

Anbefaling

Det bør utarbeides ny e maler for journalføring som gjør det
enkelt for helsepersonell og andre å finne fram raskt og
enkelt t il den viktigste informasjonen, og fjerne behovet for
gjentakelser.

Folkeskikk og omsorg

Også i 2017 ble vi kontaktet av pårørende og
pasienter som ha dde uheldige opplevelser i møte
med ansatte ved sykehusene . Det synes dessverre
som om dette gjelder enkeltpersoner som har
problemer med å endre adferd i møtet med
pasientene. Det er også vanskelige saker for
pasient ene å gå videre med da det ofte blir det vi
kaller «påstand mot påstand».

Eksempel

* I forbindelse med et inngrep var pasienten svært
smertepreget. Hun ba om bedøvelse men legen etterkom
ikke dette. Hun lykkes ikke med det hun skulle utføre,
bannet og forlot rommet og pasienten uten nærmere
forklaring .

* I et svar fra helseforetaket konkluderes det med følgende:
«Pasientens opplevelse av diskriminerende behandling
beklages men kan ikke ses dokumentert».

* Etter å ha hilst på legen for første gang uttaler han: «Du
har lunge kreft med spredning». Pasienten spør hvilke
prognoser hun har, og får til svar at «vi kan begge dø i
morgen». Han lurer deretter på hva hun mener om
cellegif t behandling. Pasienten spør om hun har noe valg –
hvorpå legen svarer nei. Fastlegen får ikke dette til å
stemme og får etter noen runder med sykehuset avkreftet
at hun har noen form for kreft.

* En eldre pasient får beskjed fra sykepleier om at dersom
hun ikke drakk opp ernæringsdrikken i løpet av natten,
skulle hun dra henne ut av sengen etter bena ne ste
morgen.
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* Pasienten ba om beroligende medisin før
gastroskopiundersøkelsen. Legen nektet dette. Hun hadde
ikke tid og skulle rett hjem etter undersøkelsen. Pasienten
protesterte og legen ropte til henne at kun 1 av 1000
pasienter fikk beroligende og at hun kunne klage til
sykehusdirektøren om hun var misfornøyd. Sykepleier
overtalte pasienten til å prøve uten – hvorpå legen svarte at
det var nytteløst gjøre et nytt forsøk med en pasient som er
så negativ t innstilt .

Et helseforetak eller et sykehus?

Vi registrerer økt aksept og forståelse i befolkningen
for a t Vestre Viken er et t helseforetak i vår region.
Folk forstår at det er ulike spesialiteter ved
sykehusene og at pasienter må flyttes for bedre
utnyttelse av kapasitet og kompetanse på tvers av
sykehusene . Det er jobbet for denne felles
forståelsen , men likevel erfarer pasien ten e at
sykehusene opererer som selvstendige enheter som
ikke speiler h elheten når de overføres mellom
sykehusene. De opplever ikke sømløse overganger ,
de må igjennom de samme innleggelsesprosedyre ne
hver gang, informasjonsoverføring en er mangelfull
og fo rsinket, og pasientene blir forvirret.
Helseforetaket har lovet gjennomgang av rutiner for
å se om pasientene i større grad kan legges inn
direkte på sengepost uten via akuttmottaket når de
kommer fra annet sykehus i samme helseforetak. Vi
vil følge opp dette framover.

Retten til fritt behandlingsvalg skrus
av og på.

Vi har dessverre eksempler på at retten til fritt
behandlingsvalg settes til side. I flere saker nekter
sykehuse ne , å ta imot pasienten som har benyttet
re tten til fritt behandlingsvalg . Sykehusene oppgir
følgende beg runnelser:

Faglige vurderinger
Pasienten har ikke begrunnet sin beslutning
godt nok
Det er kostnadskrevende å ta imot pasienten
Det er fullt belegg i avdelingen
Pasienten er i en akuttfase
Funksjonsfordelingen i regionen er til hinder

Sykehusene mener da de har hjemmel til å sette
denne pasientrettigheten til side. Samtidig unnlater
de å informere om klagerett og igangsette nødvendig
klagebehandling etter pasient - og
brukerrettighetsloven § 7 - 2. De setter da til side
både materielle og prosessuelle rettig heter.

Eksempel

* Et sykehus m ente pasienten fikk forsvarlig behandling der
han var innlagt. Han var derfor best tjent med å bli
værende der. Fylkesmannen var ikke enig i dette og slo
fast at pasientens rett til fritt behandlingsvalg var i behold
så le nge de snevre unntaksreglene ikke kom til anvendelse.

* En lege på Ahus skrev følgende til henvisende fastlege:
« Pasienten bor på Kongsberg og hører ikke til
opptaksområdet til Ahus. Henvisningen er oversendt Vestre
Viken HF. Dette til informasjon».

* Helse direktoratet har konkludert med at når øyeblikkelig
hjelp - situasjonen er opphørt og pasienten har behov for
ytterligere helsehjelp, har pasienten fritt behandlingsvalg.
Et vurderingstema her er om pasienten har behov for
intensivmedisin eller intensivoverv åkning.

Anbefaling

Helseministeren ga i 2017 helseregionene i oppdrag å
gjennomføre en informasjonskampanje for å øke pasienters
og helsepersonellet s kjennskap til pasientrådgiverne i
ordningen fritt behandlingsvalg, og nettsiden «Velg
behandlingssted». Vi forventer lokale resultater av dette
arbeidet og samtidig økt bevissthet og kunnskap om
ord ningen internt i helseforetaket slik at både lovforståelse
og praksis blir korrekt.

Det må være i nterne gjennomganger og fokus i alle
avdelinger på hva som ligg er i retten og hensynet bak
regelverket . Styringssignalene fra ledelsen knyttet til den
økonomiske driften må være avstemte mot sykehusets
juridiske forpliktelser.

Ikke lenger rett til helsehjelp

Vi har fått bekreftet at dersom pasienter avbestiller
t ime til konsultasjon på sykehuset tre ganger , mister
pasienten retten til helsehjelp på spesialistnivå.
Pasienten strykes fra listene og fastlegen må henvise
pasienten på nytt. Sykehuset forklarer dette med at
de da oppfatter at pasienten ikke er tilstrekk elig
motivert for u tredning/behandling, men at pasienten
aldri strykes fra listene uten at ansvarlig lege tar en
egen vurdering. Ombudet har forståelse for
helseforetakets utfordringer og avvikling av
ventelister, men mener likevel praksisen i kke er i
trå d med helserettens bestemmelser om rett til
helsehjelp. Det kan også være uheldige
omstendigheter som gjør at pasienten har legitim
grunn til å utsette time r tre ganger. Vi vil følge med
på dette framover.

Anbefaling

Vi anbefaler at helseforetaket innta r i sine prosedyrer at
pasienten ikke kan fratas retten til helsehjelp eller strykes
fra ventelister uten at det er gjennomført en samtale med
henviser eller pasien t for å avklare situasjonen.

Oppbevaring av verdisaker

Dette ble satt på dagsorden etter at smykker til en
død pasient ikke ble funnet. Pårørende fikk flere
ganger bekreftet at smykkene kunne hentes når hun
hadde anledning til det, likevel var de ikke å finne da
hun kom. Saken viste at prosedyrene helseforetaket
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har utarbeidet , ikke ble fulg t i denne saken , og det er
nå umulig å fastslå hva som egentlig har skjedd. Det
er flere pårørende som har tatt kontakt med oss
etter det te og fortalt lignende historier. De sier også
at de synes det er ubehagelig å gå videre med
saken. For mange har smyk ker stor affeksjonsverdi,
og for noen er det ubehagelig å ta smykker og ringer
av et døende familiemedlem .

Anbefaling

Det må bli større bevissthet og kontrollrutiner rundt dette i
alle avdelinger og alle sengeposter. De som steller døde
pasienter må pålegges et ekstra ansvar for at prosedyrene
for oppbevaring av verdisaker overholdes. Samtidig må
pasienter og pårørende oppfordres til ikke å ta med seg
verdifulle eiendeler dersom innleggelsen er planlagt.

Sekundærhenvisningenes
ørkenvandring

A lt for m ange pasienter bruker tid og ressurser på å
nøste i henvisningenes vandringer. Noen jobber med
dette i flere måneder før de gir opp og tar kontakt
med oss. Vi ser at det sendes henvisninger mellom
sykehus og avdelinger som aldri kommer fram.
Pasienten vet ikke hvem som skulle sende hva , hvor
det skulle sendes eller om det er sendt.

Eksempel

* « Det er svært belastende for min kreftsyke søster i hennes
situasjon og være egen koordinator og sørge for at alt blir
til riktig tid og på riktig måte. Hun hadde tim e til evaluering
i august på R adiumhospitalet. Da skulle nye CT bilder vært
tatt men hun har ennå ikke fått innkalling når
evalueringstimen nærmer seg. Hun ringer sitt sykehus for å
etterlyse time. De har ikke mottatt noen henvisning og ber
henne ringe Rad iumhospitalet. Hun gjør det og de kan
bekrefte at det ikke er sendt noen henvisning. De kan
imidlertid fortelle at det er nedskrevet at hun skal ta CT av
lungene. Pasienten ber om å få snakke med legen , men får
til svar at alle er opptatt hele dagen, sekre tær skal gi
beskjed om at det må sendes henvisning. Det er nå gått så
lang tid at Radiumhospitalet neppe rekker å vurdere bildene
og sette sammen det tverrfaglige te amet s om skal vurdere
videre behandling»

* Sykehuset skulle sende henvisning videre til
Rad iumhospitalet. Det gikk lang tid uten at pasienten hørte
noe, og han tok derfor kontakt med Radiumhospitalet. De
hadde ikke mottatt henvisningen. Han ringte tilbake til
lokalsykehuset og etter mye frem og tilbake ble det
bekreftet at de hadde glemt å sende henvisningen.

Anbefaling

Dette er en gjenganger de siste årene. Vi fastholder derfor
tidligere anbefaling: De som sender en henvisning har

ansvaret for å sikre at den er kommet fram innen rimelig tid
og at det er rett avdeling som har fått den til vurd ering.

Pasientreiser

I 2017 er det tre problemstillinger som peker seg ut
på dette feltet:

1. Drosjer som nekter å ta oppdragene fordi de
mener avtalene som er inngått med
helseforetaket gir dem for lite betalt for
turen. Dette gjør at pasientene mister
b ehandlingstimer.

2. Lang ventetid på sykehuset.
3. Mange syke pasienter i samme drosje og

lange omveier for å kjøre alle hjem.

Det synes som om det er for lite fokus på velferden
knyttet til transport . Dette er en rett som skal
leveres og som er svært viktig for pasientene. Vi
erfarer at mange ikke tør klage men lider seg
gjennom turene.

Anbefaling

Hele administreringen og organiseringen av pasientreiser
må evalueres. Det må lages standarder og
kvalitetsindikatorer som rettigheten kan måles opp mot.
Hva er god t nok og hva er et forsvarlig og verdig tilbud?
Pasienter som må vente mer enn angitt tid må få en
kompensasjon for dette eller rett til full refusjon av egne
utgifter til transport. Det samme gjelder pasienter som
mister timer til behandling. Her bør det være et tett
samarbeid med brukerrepresentanter som ofte benytter seg
av transporttjenesten.

Eldre skrøpelige pasienter

Vi er bekymret for hvordan eldre med dårlig
helsetilstand ivaretas når de legges inn på sykehus .
Ofte er de redde for å be om noe , de har liten
sykdomsinnsikt og klarer ikke å redegjøre for seg. De
er forvirret og alt er annerledes enn det de er vant
til . Til tross for dette er det ingen fra sykehjemmene
som er sammen med dem slik vi ofte erfarer at faste
personal til psykisk utvikl ingshemmede er. Vi ser det
her kan være mangler, både når det gjelder omsorg
og rutine r .

Eksempel

* En 94 år gammel mann måtte ligge p å båre i sykehusets
akuttmottak. Han fikk ikke hjelp til å gå på toalettet mens
han lå og ventet selv om han ikke klar te å forflytte seg uten
hjelp .
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* En eldre kvinne var redd for å være til bry selv om hun
hadde et omfattende pleiebehov. Da pårørende kom innom
var det blod og matrester på dynetrekket hennes,
kateterposen lå på gulvet og de t luktet urin fra sengen.
Maten ble bare satt inn til henne selv om hun ikke kunne
drikke eller spise selv.

S pesialisthelsetjenesten –
psykisk helse og rus

Hva defineres som behandling?

Flere pasienter enn tidligere melder at de kun får
noen få timers samtale på spesialistnivå for sin e
psykiske lidelser. Mange beskriver at ansvarlig
behandler ikke har oversikt over innhold og mulig
effekt av behandlingen. Dette skaper stor
frustrasjon hos pasientene, mange mister motet og
tenker de må leve med plagene sine. Flere pasienter
etterlyser struktur, informasjon og faglige
begrunnelser. Det er fra vårt ståsted grunn til å stille
spørsmål ved om retten til forsvarlig helsehjelp
faktisk blir innfridd.

Eksempel

* Spesialisthelsetjenesten mente de ette r en klagerunde nå
hadde lært å avklare med pasienten hva målet med
samtalene er . V i stiller spørsmål ved hvorfor dette ikke er
en naturlig faglig tilnærming i all behandling innen psykisk
helsevern.

Anbefaling

P asienter som skal ha behandling for psykisk lidelse eller
rusavhengighet, har krav på infor masjon og
behandlingsplan. Formålet med behandlingen og hvilke
metoder / tilnærminger behandler vurderer som aktuelle, og
ikke minst antatt varighet , må tas inn i planen slik at
pasienten er involvert i pasientforløpet fra første
behandlingstime.

Tvangsin nlagt på feil grunnlag

Også i 2017 har vi fått informasjon om at pasienter
er tvangsinnlagt i psykisk helsevern utelukkende
fordi spesialisthelsetjenesten vurderer at det
kommunale tilbudet til pasienten ikke er forsvarlig.
Så fort et tilfredsstillende t ilbud er på plass i
kommunen blir tvangen opphevet. Vi stiller spørsmål
ved om dette representerer en ulovlig utvidelse av de
strenge vilkårene for tvang, og om

kontrollkommisjonen ivaretar rettssikkerheten for
disse pasientene på en riktig måte.

Anbef aling

Dersom spesialisthelsetjenesten mener pasienten egentlig
er klar for utskriving til kommunen, men kommunen på sin
side ikke har etablert et forsvarlig tjenestetilbud, må
spesialisthelsetjenesten melde avvik til aktuell kommune og
varsle Fylkesmannen om at kommunens håndtering av
saken må gjennomgås. Dette er særlig viktig når det blir
begått urett overfor enkeltpersoner som ikke er i stand til å
ivareta egne interesser og behov .

Informasjon

Flere henvendelser fra denne pasientgruppen eller
dere s pårørende handler om manglende informasjon.
Noen vil ikke være innlagt, andre vil være innlagt
lenger og motsetter seg utskriving, enkelte synes
utskriving skjer for fort , eller lurer på hvorfor de ikke
kan legges inn i døgnbehandling . Mange f øler de er
gitt opp alle steder. Vi ser at spesialisthelsetjenesten
stort sett har gode begrunnelser for sine
beslutninger, men det er ikke godt nok kommunisert
til pasientene. Når pasientene informeres om at det
ikke finnes flere aktuelle behandlingsvalg, oppfatte s
dette som at de er gitt opp , og at de har en adferd
eller en sykdom som ingen vil befatte seg med.
Dette er ikke god pasientbehandling. Vi får også
henvendelser fra pasienter innlagt til TSB behandling
som ikke forstår hvilket nedtrappingsregime som er
lagt . Andre har en kognitiv svekkelse som gjør at de
ikke forstår eller husker hva som er blitt bestemt
angående oppfølging av somatiske lidelser . Dette
gjør dem forvirret og utrygg. Dette viser at det ikke
blir satt av nok tid til informasjon og medvir kning.

Eksempel

En kvinne med alvorlig psykisk sykdom i en årrekke, har
mottatt traumebehandling og deretter polikliniske samtaler
over flere år som til slutt ble avsluttet. Fastlege henviste
henne på nytt men denne ble avslått fordi det ikke var mer
behandling hun kunne nyttiggjøre seg. Foreldrene er dypt
bekymret og utslitt både av datterens adferd og alt arbeidet
de må legge ned for å skaffe hjelp til datteren. Ingen har
tatt seg tid til å gi dem eller pasienten informasjon og en
god forklaring på hvorfor hun ikke skal legges inn.

Anbefaling

Dersom det ikke finnes behan dling, eller pasienten ikke
nyttig g jør seg kontakt med spesialisthelsetjenesten, må
pasienten skrives ut p å en human og faglig forsvarlig måte.
Det må gis informasjon og etableres samarbeid med
bostedskommunen før utskriving slik at pasienten føler seg
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forstått, ivaretatt og respektert gjennom tydelig men
omsorgsfull og tilrettelagt informasjon. For pasienter som
har vanskeligheter med å ta imot eller forstå den
informasjonen de f år, bør det investeres mer tid og bedre
kommunikasjonskompetanse.

Oppførsel

Det er få henvendelser fra denne pasientgruppen
som handler om oppførsel hos helsepersonell. Dette
kan tolkes på mange måter, men vi har et inntrykk
av at mange opplever det som vanskelig å gå videre
med slike klager, og at det ofte blir «påstand mot
påstand». Ofte hører vi ikke mer fra pasientene
etter at de har informert oss om sine opplevelser . De
er redde for ikke å bli trodd, og klager blir derfor ikke
sendt videre.

E ksempel

* En behandler skal ha uttalt under en konsultasjon at
pasienten var en direkte årsak til at han ikke ønsket å
fortsette i jobben sin.

* En annen pasient forteller at behandler var mer opptatt av
å sende og motta private meldinger under
behandlingst imen enn å snakke med henne. Når hun tok
dette opp med behandler fikk hun til svar at det var så
vanskelig å ikke svare på bursdagshilsener som tikket inn
hele tiden. Behandler skal også ha kommet med følgende
hjertesukk: «Slik har jeg det på bursdagen m in – sitter her
og hører på at dere gråter».

Anbefaling

Det må være et kontinuerlig fokus på kravet til god og
profesjonell oppførsel uansett problematikk og adferd hos
pasientene. Dette bør også være ett av spørsmålene under
den løpende evalueringen som gjennomføres sammen med
pasienten. Spørsmålene må utformes på en slik måte at
pasientene tør gi direkte og oppriktige tilbakemeldinger ,
også når det gjelder oppførsel og væremåte.

Henvisninger avslås

Pasient - og brukerombudet ser at u tfordringene so m
nå er avdekket nasjonalt når det gjelder andelen
henvisninger som avslås på dette fagfeltet, også
speiles i de henvendelsene vi mottar. Likevel er det
færre i 2017 som kontakter oss etter å ha fått avslag
på henvisninger til DPS. De fleste klagene retter seg
mot Modum Bad. Vi ser her at når avgjørelsen
påklages tas klagen stort sett til følge av
vurderingsinstansen. Vi stiller da spørsmål ved om
vurderingsveilederne blir fulgt, og hvor mange
urettmessige avslag som blir gitt , uten at pasienten
kl ager. Dette blir ekstra bekymringsfullt når vi vet at
mange pasienter vegrer seg for å klage.

Anbefaling

Vi er kjent med at det er igangsatt en nasjonal
gjennomgang av disse problemstillingen e. Vi avventer
utfallet av dette arbeidet.

Lang ventetid ved BU P

Til tross for at situasjonen synes å være noe bedre
når det gjelder ventetider ved BUP og da særlig for
oppstart av behandling for påvist ADHD, får vi
fortsatt henvendelser som gjelder dette. Vi velger
derfor å ta dette opp på nytt i år fordi de t er så viktig
for ungdom at det får nødvendig helsehjelp så fort
som overhode mulig slik at de ikke mister viktige
måneder i skolegangen. Mange har også slitt med
en udiagnostisert tilstand i flere år, og er både slitne
og utålmodige etter å få startet o pp med en
behandling som kan utgjøre en stor forskjell i
hverdagen.

Eksempel

* En ung gutt begynte plutselig å høre stemmer. Foreldrene
fikk beskjed fra BUP at manglende legedeknin g gjorde at de
ikke kunne ta ungdommen inn til vurdering. Foreldrene tok
umiddelbart kontakt med BUP et annet sted i regionen,
ungdommen ble undersøkt og nødvendig medisinering
igangsatt med en gang.

* En 17 åring med stadfestet ADHD ventet 3 måneder på
op pstart av medisinering til tross for omfattende
symptomer som påvirke t skolegangen i stor grad. En annen
pasient på samme alder har ventet i 4 måneder uten
informasjon om forespeilet ventetid. ( Ingen t ok kontakt
med dem i ventetiden ) .

Anbefaling

Det bør være et gjennomgående strategisk mål i
helseforetaket om at barn og unge skal prioriteres , og at
nødvendige ressurser skal settes inn uansett slik at de får
rask utredning og behandling. Barn skal ikke utsettes for
smerte og lidelse slik voksne noen gange r må akseptere.
Barnekonvensjonens artikkel 24 må trumfe økonomiske
rammebetingelser og begrensninger.

K ommunale helse - og
omsorgs tjenester

Egenbetaling for praktisk bistand

Vi ser at noen kommuner dreier flere tjenester over
fra helsehjelp til prakt isk bistand og opplæring. På
den måten øker egenbetalingen for pasienten fordi
det kun er tjenester som defineres som helsehjelp
som er gratis. Når egenandelen for noen pasienter
utgjør over kr 400 pr time, er de t viktig at
beregningsgrunnlaget er korrekt .



13

Eksempel

* Kommunen besluttet å endre definisjonen på tjenestene
slik at flere timer ble vurdert som praktisk bistand og
dermed omfattet av retten til å kreve egenbetaling. Bruker
mente dette var feil fordi det vesentligste av tiden ble brukt
til perso nlig stell og egenomsorg i tillegg til
støttekontakttjenesten. Kommunen omdefinerte tjenestene
etter klage fra oss .

Brukerstyrt personlig assistanse
(BPA) - er det egentlig nødvendig når
alt kommer til alt?

Tendensen vi har sett de to siste årene fortsa tte i
2017 . Det virker som om mange kommuner nærmest
har instruert sine saksbehandlere om å gjennomgå
samtlige BPA ordninger med det for øyet å redusere
flest mulig timer , og frat a flest mulig brukere
brukerstyringen . Som Pasient - og brukerombud er
jeg svæ rt bekymret for denne utviklingen. Spesielt
fordi vi ser at grunnleggende menneskerettigheter
som rett til likeverd, frihet og selvstendighet for
mennesker med en funksjonsnedsettelse, må vike for
det kommunale selvstyret og stram
kommuneøkonomi. Dette er ikke lovgivers
intensjoner og strider mot internasjonale
forpliktelser. Kommunene mener å ha rett til å
bestemme hva tildelte timer skal brukes til hver uke
og de tilbyr ofte å styre ordningen på vegne av
bruker . H elsetjenester holdes utenfor ordningen
uten faglige begrunnelser , kun for å holde timetallet
under 25 timer pr uke . Det legges sterke
begrensninger på hva bruker kan få assistenttimer
til . Kartleggingene er ofte både mangelfulle og
diffuse. Er bistandsbehovet under 25 timer pr uke er
BPA nærme st utelukket selv om det er det eneste
riktige og forsvarlige . L ovgivers intensjon har ikke
vært å begrense retten til BPA, men å gjøre
ordningen me r robust for brukerne.

Det er også store variasjoner og ulikheter mellom
kommunene, både når det gjelder holdninger,
rett sanvendelse og utredninger. Så lenge det
kommunale selvstyret står sterkt på hele
velferdsområdet, og klageinstansen er kneblet med
begrenset mulighet for omgjøring, vil vi se at gode
og velfungerende ordninger strupes og bortfaller
utelukkende for å få et kommunebudsjett i balanse.

Eksempel

* Fylkesmannen uttalte følgende i en sak: «Det er
kommunen som har bevisbyrden for at det ikke foreligger
tilstrekkelig brukerstyring eller at arbeidsledelsen ikke er
forsvarlig, og for at opplæring og veiledning ikke v il kunne
endre dette. Kommunens tilretteleggingsplikt i slike tilfeller
strekker seg langt».

* En pasient med varige lammelser etter en ulykke, fikk
antall timer tjenester fra kommunen redusert med over
70%. Da ble timetallet så lavt at brukerstyringen bortfalt
uten nærmere begrunnelse. Bruker ble avspist med noen få
timer støttekontakt pr uke og 2 timer praktisk bistand. Han
er rullestolbruker og tildelte timer gjør det nærmest umulig
for ham å komme på jobb i vinterhalvåret. Timene er også
bundet hver uke til faste oppgaver og han har ingen frihet
lenger.

* En blind bruker fikk beskjed om at BPA ordningen var
«oppskrytt» og at en klage uansett ikke ville føre fram.
Kommunen mente 11 timer bistand pr uke var tilstrekkelig,

og at han i e n alder av 30 år måtte være fornøyd med å få
tilkjørt mat. Han opplever det som en straff at han forsøker
å være mest mulig selvhjulpen selv om det tar tid og han
blir sliten.

* En kommune gir ombudet tilbakemelding på at det er
underlig at vi bistår bruke r over 67 år med å klage i en BPA
sak fordi dette ikke er en lovpålagt ordning, og at brukere
over 67 år er utelukket fra en slik organisering.

* Etter at Fylkesmannen opphevet det kommunale vedtaket
ble tjenestene økt med 30 timer pr uke og bruker fikk r ett
til BPA.

Anbefaling

De evalueringene som nå er igangsatt nasjonalt, må følges
opp både politisk og gjennom eventuelle lovendringer slik at
brukernes rettigheter blir ivaretatt.

Kommunene må instrueres i å se brukernes egeninnsats
som en stryke, og ikk e et grunnlag for å redusere nivået på
tjenestene når dette gir redusert livskvalitet og bryter med
grunnleggende menneskerettigheter.

Det må utredes hvorvidt kommunenes selvstyre på viktige
velferdsområder gir nødvendig rettsvern, likhet og kvalitet.

Vi etterlyser et landsomfattende tilsyn som strekker seg
over flere år slik at alle kommunale BPA ordninger og
avslag/reduksjone r blir systematisk gjennomgått.

Sykehjemstilbudet

Vi registrerte i 2017 færre henvendelser om
manglende tildeling av sykehjem splass. Vi er usikre
på om dette betyr at flere som ønsker og trenger det
får plass på riktig tidspunkt. Vi håper kommunene
har satt i verk tiltak som ivaretar denne gruppen
bedre enn før. Vi har også en nedgang i
henvendelser som gjelder kvaliteten på op pholdet i
sykehjemmene , men fortsatt er det mange som tar
kontakt fordi de er fortvilet på vegne av beboerne.
Innholdet i klagene varierer fra mistrivsel,
manglende tannstell, urimelige leggetider , lite
fysioterapi og feil medisinering. Selv beboere med
demens sykdom har rett til å bestemme mye av det
som angår dem i hverdagen, og deres ønsker og
tanker skal respekteres.

Det kan også stilles spørsmål ved om sykehjemmene
har rutiner og kompetanse nok til å avdekke og
identifisere kliniske tilstand er og syk domsutvikling.
Dette krever både god kjennskap til pasienten, god
dialog med ansvarlig lege og god dokumentasjon.
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Eksempel

* To eldre menn så på nyttårshopprennet på TV i
dagligstuen. Plutselig slo TVen seg av og de spurte om hjelp
til å få skrudd på igjen. Pleier svarte «nei – dere har sett
nok på TV».

* En pasient ba om hjelp til å pusse tennene fordi hun hadde
lagt seg og glemt å ta ut gebisset. Den ansatte svarte surt:
«Jeg har heller ikke pusset tennene i dag».

* Fylkesmannen konkluderte i en tils ynssak med at det er
sykehjemmets ansvar å følge opp pasienten med hensyn til
væske, diurese, blodprøver, blodtrykk og ernæring.
Oppfølgingen av disse forholdene var ikke forsvarlig fordi
det ikke var dokumentert at det faktisk var gjort.

Korrekt saksb ehandling e ller
instruks?

Som vi har påpekt mange ganger tidligere, er
saksbehandlingskompetansen i kommunene
avgjørende for om rettssikkerheten til innbyggerne
blir godt nok ivaretatt. Mange av vedtakene holder
ikke mål , verken når det gjelder rettsanve ndelse,
faglige vurderinger eller begrunnelse. Når vi vet det
er mange flinke fagfolk som behandler disse sakene,
får vi lett mistanke om at de er instruert i å skrive
vedtakene ut fra en forutbestemt konklusjon, ikke
hva som er riktig og nødvendig for sø ker. Det er
påfallende når Fylkesmannen i samme sak opphever
de t kommunale vedtaket to ganger med tydelige
signaler om hva som er riktig, og kommunen likevel
står fast på sitt.

Eksempel

* I to vedtak f attet på samme dag, kom kommunen i det
ene vedtaket til at foreldrene hadde tunge
omsorgsoppgaver for barnet . I det neste vedtaket
konkluderte kommunen med at omsorgsoppgavene ikke var
mer enn det som måtte forventes for et barn på denne
alderen . Samme faktiske grunnlag og samme
saksbehandler , men to ulike j uridiske vurderinger.

Kvalitet handler både om ledelse og
kompetanse hos de som jobber med
pasientene

Den offentlige debatten bærer ofte preg av
påstanden om res surs mange l, og at det er for få
ansatte som har ansvaret for flere pasienter enn det
som e r forsvarlig. Vi erfarer at det ikke bare er
avg jørende hvor mange som er på jobb til enhver
tid. K ompetanse , hvilken styring de jobber under,
hvilket arbeidsmiljø de har, og hvor stort
sykefraværet er , kan være like avgjørende . Det er en
kjent sammenheng mellom pas i entsikkerheten og
arbeid smiljøet. J o dårligere klimaet er jo større er
fare n for avvik og feil. I et godt arbeidsmiljø derimot
er det lettere å lære av feil og tilegne seg ny
kunnskap . Vi trenger dyktige sykepleiere, og det er
trist å høre at mange nyutdannede opplever at
press et og ansvaret er så stort at de velger å jobbe i
sykehusene hvor systemene ivaretar dem på en
annen måte.

Eksempel

* En sykepleier uttalte følgende: « Alt er opp til den enkelte i
et system uten systemer . Du dras i alle re tninger og får
ansvar et for alt»

* Flere pårørende har tatt kontakt med oss og fortalt at de
har valgt å ta sin ektefelle eller forelder hjem fordi de ikke
orket å se dem så skitne og ustelte. Det luktet sterkt urin
fra sengene og rommet, og de måtte selv sørge for dusjing
og s tell under korttidsoppholdet i kommunen. De ansatte
fastholdt at de verken hadde tid eller kunne gjennomføre
stell når pasienten ikke ville dette. Pårørende kjenner seg
overhodet ikke igjen i den beskrivelsen som er gitt.

Anbefaling

Ledelsen må bruke tid og krefter på å etablere et godt
arbeidsmiljø og gode , solide systemer i alle ledd i
virksomheten . Det må føres kontroll med at systemene
respekteres og etterleves. Ansatte som ikke klarer å utføre
sine arbeidsoppgaver innenfor de definerte rammene , må
fj ernes eller flyttes til steder hvor de har bedre
forutsetninger for å kunne gjøre en god jobb.

Når boligkontorene overtar ansvaret
for de sykeste brukerne i kommunen

Noen av de vanskeligste sakene å bistå i, er de hvor
pasienten e er så syk e at de stadig legges inn frivillig
eller med bruk av tvang i psykisk helsevern på
spesialistnivå. Årsaken er ofte at de kommunale
tjenestene ikke har vært tilstrekkelig til å forebygge
negativ sykdomsutvikling og nye innleggelser.
P asienten trenger langvarig opphold i kommunal
omsorgsinstitusjon med døgnbemanning. Mange
kommuner har bygd ned dette tilbudet og vil heller
ikke kjøpe plasser hos private aktører eller i andre
kommuner. Resultatet er at det er
boligtildelingskontorene som bestemmer hvor
brukeren skal få k ommunal bolig, «med tilgang til
bemanning». Ofte er det ikke bemanning om natten
(da må hjemmesykepleie tilkalles), og pasientene blir
u trygge og utvikler til slutt omfattende angst eller
psykose. Trygghet, forutsigbarhet, relasjoner og
omsorg er nø kkelen for mange av disse pasientene.
De er for syke til å bo alene, selv med flere tilsyn i
løpet av dagen , og dette er også forklaringen på at
mange av dem ikke ønsker utskriving fra sykehus .
Det er uforståelig at pasientenes reelle tjenestebehov
under graves fordi tilbudet de egentlig trenger ikke er
tilgjengelig. Ikke alle kan bo alene i egen bolig. Vi
ser her en forskjellsbehandling der psykisk syke får
et dårligere tjenestetilbud enn for eksempel eldre.
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Oppfølging

Pasient - og brukerombudet vil følge særlig med på dette
området i 2018 og innhente bakgrunnsinformasjon både fra
spesialisthelsetjenesten og kommunene.

Samtykkekompetent når det passer?

Noen pasienter er i en slik alvorlig tilstand at det er
grunnlag for tvangsinnlegges og tvangsme disineres.
Når de skrives ut med medisiner som kan få følger
for den somatiske helsen , overlates det til pasienten
å ta ansvar for oppfølgingen av dette, selv om det er
konkl udert med at pasienten ikke har innsikt i og
forståelse for egen sykdom. Vi regist rerer også at
kommunen lett vurderer at pasienten er
samtykkekompetent når vedkommende er enig med
kommunen, ved uenighet derimot konkludere s det
like enkelt med at det ikke foreligger
samtykkekompetanse. Det er heller ikke forståelse
eller aksept for at pasientenes samtykkekompetanse
kan varier e ut fra situasjon og kognitiv fungering i
øyeblikket.

Oppfølging

Pasient - og brukerombudet vil følge særlig med på dette
området i 2018 .

Retten til å være med å bestemme

Helseministeren har lansert følgende slagord: «Ingen
beslutninger tas om meg uten meg» . Vi ser at mange
saksbehandle re mener retten til medbestemme lse
ved utforming av kommunale helse - og
omsorgstjenester er innfridd når bruker har sagt sin
mening i saken. Vi ser også at vedtak ofte i lite n g rad
speiler brukers egne ønsker . Vi utfordrer derfor
stadig kommuner til å forklare hvordan retten til å
medvirke er ivaretatt, og hvordan kommunen i tilfelle
kan forsvare å tilsidesette sterke ønsker og
beh ovsbeskrivelser fra bruker . I slike saker ser vi at
det al toverskyggende for kommunen e blir om det
objektivt sett er tilbu dt forsvarlige tjenester. Også
Fylkesmannen er vag i sine beslutninger på dette
punktet, og omgår ofte klagegrunner som handler
om medvirkning hvor det er behov for en konkret
lovfors tåelse. Medvirkning og selvbestemmelse blir
underordnet. Dette er trolig også årsaken til at
individuelle planer fortsatt ikke fungere r for alle
brukere.

Eksempel

* Bruker hadde fått et kartleggingsbesøk og kommunen
mente retten til medvirkning dermed var o ppfylt.

* Fylkesmannen uttalte følgende i en klagesak: «Retten til å
medvirke innebærer en rett til å bli involvert før
tjenestetilbudet fattes….. Både du og din sønn har fremmet
et ønske om en konkret løsning… Fylkesmannen finner etter
dette at retten til medvirkning etter pbrl. § 3 - 1 er ivaretatt»

Støttekontaktenes inntog

Tjenesten støttekontakt seiler opp som den store
vinneren innen kommunale tjenester i 2017. Den gis
både til brukere som ikke har bedt om det, og til
brukere som verken er isolerte el ler uten kontakt
med andre. Den erstatter ofte assistenter i BPA
ordninger, og gis som løsning på mange
tjenestebehov. Kommunene lokker med at bruker
kan «styre» støttekontakttimene som de vil, men
ofte kommer det tydelig fram av vedtakene at de
kun skal følge til sosiale aktiviteter, ikke til butikk
eller lege , og motsatt . Vi tror det er to grunner til
denne utviklingen: Støttekontakt er en billig, og det
er vanskelig å rekruttere slik at behovet blir udekket
en tid. Dette betyr penger spart i de kommunale
helse - og omsorgsbudsjettene. Vi mener pasienter
som har et praktisk assist ansebehov for å være
sosialt aktive, ikke skal tildeles støttekontakt.

Legevakt

Det var i 2017 en stor økning i antall henvendelser
knyttet til legevaktene i fylket i forhold til ti dligere år.
Dette henger sammen med at mange bruker
legevaktene som erstatning for fastlegene som har
lang ventetid og dårlig tilgjengelighet. I tillegg er
presset på legevaktene større ved at de fleste
pasienter skal undersøkes der først før eventuell
in nleggelse i sykehus. Det er gjennomtrekk av leger
på legevaktene og derfor vanskelig å få samkjørt alle
i samme system og rutiner som ledelsen ønsker. De
fleste henvendelsene retter seg mot feil eller
alvorlige forsinkelser i diagnostiseringen eller lite
ivaretakende oppførsel fra legene under
konsultasjonene. Mange pasienter føler seg
urettmessig avvist ved legevakten.

Eksempel

* En pasient ble sendt hjem med store smerter i magen og
antatt diagnose nyrestein. Hun stilte store spørsmål ved
denne diagn osen, men ble likevel sendt hjem.
Helsetilstanden forverret seg ytterligere og da hun senere
ble akuttinnlagt på sykehuset b le det påvist en stor svulst i
underlivet og hun ble hasteoperert. Hun fikk beskjed om at
det handlet om timer, og er fortsatt prege t av behandlingen
hun fikk ved legevakta.
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* En mor forteller at sykepleier ved legevakta ba dem «se
det an litt». Sønnen hadde store smerter i armen etter en
skade som viste seg å være brudd.

* En 12 år gammel jente vegret seg for å kle av seg på
overkropp en foran den mannlige legen. Han avsluttet da
hele konsultasjonen på en brysk måte og sa han ikke ville
undersøke henne nærmere. Hun ble senere akuttinnlagt og
overført Rikshospitalet med en alvorlig hjertefeil.

Fastlegeordningen
Journalføring og dokum entasjon

Dessverre ser vi at fastlegene har en sentral rolle i
saker der pasienter er tilkjent erstatning for svikt i
behandling og oppfølging. Fastlegene dokumenterer i
varierende grad hva pasienten gir av informasjon og
hvordan dette er vurdert og håndt ert. Pasientene bør
være sikret at prøvesvar leses og at nødvendig
oppfølging iverksettes.

Vente t id

Mange pasienter opplever å stå lenge i telefonkø til
legekontoret, og de får ikke time til konsultasjon før
etter flere uker . Det er åpenbart at mange
fa stlegekontor ikke overholder fastlegeforskriftens
bestemmelser om tilgjengelighet og ventetid. Vi
håper en generell gjennomgang av f astlegeordningen
vil avdekke hva som er problemet og at det settes i
verk effektive tiltak.

Henvisninger i retur

Vi har flere ganger stilt oss spørsmålet om fastlegene
forstår hvilket koordineringsansvar de faktisk har når
det gjelder å henvise pasientene videre og følge dem
opp når spesialisthelsetjenesten avslutter sin
behandling eller avslår henvisningen. Mange
pasiente r som tar kontakt med oss er anbefalt av
fastlegen sin å gå videre med saken selv. Få har fått
informasjon om retten til ny vurdering ved annet
sykehus, eller nærmere informasjon om at de kan
klage på avslaget. Når de tar kontakt med oss er ofte
klagefrist en utløpt og pasienten er fortvilet fordi de
mener de ikke får nødvendig helsehjelp og er gitt
opp av alle – inkluderte fastlegen. De fleste fastleger
følger imidlertid opp når vi ber pasienten ta kontakt
med dem på nytt og be om henvisning til fornyet
vu rdering.

Tid til undersøkelser

Flere pasienter melder fra om fastleger som ikke har
tid til å lytte til eller undersøke flere
helseutfordringer pasienten har . De har heller ikke
tid til å følge opp og etterspørre utvikling i forhold til
tidligere under søkelser. I for mange tilfeller ser vi at
fastlegene diagnostiserer alvorlige tilstander for sent
med de store konsekvensene dette får for pasienten.

Eksempel

*En pasient med en sterk og uvanlig hodepine oppsøkte
fastlegen. Legen avslo anmodningen om und ersøkelser av

hodet, og forskrev en antibiotikakur. Dette hadde ingen
effekt og pasienten oppsøkte fastlegen på nytt. Han
fastholdt at det ikke var grunn til nærmere undersøkelser
og forskrev ny antibiotikakur. Da fastlegen dro på ferie
oppsøkte pasienten vikarlegen som straks henviste til MR
av hodet som avdekket hjerneslag.

* En pasient gikk med smerter i flere år etter en
ryggoperasjon. Fastlegen forskrev bare stadig mer
smertestillende medikamenter og pasienten utviklet en
omfattende avhengighet. Fast legen henviste ikke til videre
utredning og undersøkelse. Først flere år senere da ansatte
i kommunen gikk nærmere inn i saken, ble det tatt
røntgenbilder som viste at flere skruer i ryggen var løse.

*Pasienten oppsøkte fastlegekontoret me d magesm erter o g
utslett. Det ble kun forskrevet antibiotika, og vikarlegen ga
ved neste konsultasjon tydelig beskjed om at han ikke
hadde tid til å høre om de samme symptomene flere
ganger. Hjemmetjenesten sørget senere for innleggelse på
sykehus hvor det ble konstater t gallestein, infeksjon og
magesår.

Taushetsplikt og personvern

Det er fortsatt en utfordring ved flere fastlegekontor
at pasienter overhører samtaler og får personsensitiv
informasjon om andre pasienter. Dette oppleves
både ubehagelig og krenkende. De t er forbudt å
gjøre pasientopplysninger tilgjengelig for
uvedkommende, uansett hvilken grunn som oppgis
for at denne praksisen fortsetter.

Vi ser også at fastlegene ved henvisning til
spesialisthelsetjenesten , tar med en ukritisk
oppstilling over alle ti dligere og nåværende diagnoser
selv om de er uten betydning for den tilstanden det
nå henvis es for. Det er fastlegens ansvar å påse at
det kun er nødvendig informasjon som
videreformidles.

Eksempel

* En pasient opplevde ubehag ved å besøke sitt
fastlegeko ntor. Det var ingen skjerming mellom
helsesekretær/sentralbord og ventesonen. All informasjon
som ble utvekslet i skranken ble overhørt av pasientene
som ventet på konsultasjon.

*I en henvisning til øyeavdelingen på sykehuset for
vurdering av operasjon, f remgikk det av at pasienten
tidligere har hatt en psykisk sykdom uten at dette på noen
måte var aktuelt nå eller av betydning for denne
helsehjelpen.

Anbefaling

K ommunelegene må besøke fastlegekontorene de har
avtale med for å se om ventesoner og kontor er utformet
slik at personvernet blir ivaretatt.
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Statistikk
Dette kapittelet inneholder en oversikt over sakstilganget ved kontoret de siste årene, hvordan disse fordeler seg
på ulike områder og virksomheter, og oppstilling over grunnene som oppgis for å ta kontakt med oss.

Henvendelser 2015 2016 2017

Klagesaker 822 748 847

Forespørsler 230 185 221

Henvendelser utenfor vårt ansvarsområde 97 97 104

SUM 1 145 1 030 1172

Promlemstillinger fordelt på
hovedområdene 2015 2016 2017
Klager spesialisthelsetjenesten 685 555 683

Klager kommuner 401 358 456

Henvendelser som ikke er direkte klager 327 282 325

SUM 1 413 1 195 1 464

Arbeidsformer 2016 2017

Bis tand til klager (Fylkesmann eller NPE) 12 6 208

Muntlig dialog med fastlege, kommuner eller sykehus 100 114

Skriftlig dialog med fastlege, kommuner eller sykehus 80 66

Møter med fastlege, kommune eller sykehus 23 22

Informasjon, råd og veiledning 361 407

Årsak til kontakt med ombudet –
kommuner og spesialisthelsetjeneste 2015 2016 2017

Behandlingstiltak (tidl. Skade/komplikasjoner) 203 156 181
Ventetid 78 40 54
Manglende tildeling av tjenester/avslag 67 59 78
Diagnostisering 60 71 97
In formasjon 60 45 55
Oppførsel 60 46 67
Medisinering 55 42 62
Omsorgsfull hjelp 46 42 41
Rutiner 44 0 0
Oppfølging 43 40 34
Avvisning 29 7 11
Medvirkning 27 21 21
Omfang av tjenester 27 28 41
Utskriving 25 25 24
Bortfall/reduksjon av tjeneste r 23 23 14
Journal 23 5 10
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Personvern 23 18 20
Samarbeid mellom eksterne 22 11 27
Henvisning 21 25 32
Tvang – brudd på regler ved bruk av tvang 20 0 0
Egenandeler/finansieringsspørsmål 19 12 31
Verdighet i tjenestetilbudet 18 15 17
Saksbehandli ng 12 7 10
Type tjeneste/hjelp 12 16 28
Tilgjengelighet 8 19 17
Vurdering 7 10 7
Manglende iverksetting av vedtak 10 12

Vestre Vikens 8 klinikker 2015 2016 2017

Klinikk Drammen sykehus 307 215 281
Klinikk Ringerike sykehus 46 69 53
Klinikk Ko ngsberg sykehus 31 35 43
Klinikk Bærum sykehus– kun henvendelser registrert i Buskerud 12 9 9

Klinikk psykisk helse og rus 108 113 109
Klinikk prehospitale tjenester 10 11 17
Klinikk medisinsk diagnostikk 19 9 19
Klinikk intern service 0 0 3

Årsa k til kontakt med ombudet –
Vestre Viken HF 2015 2016 2017

Behandlingstiltak (tidl. Skade/komplikasjoner) 121 103 117
Ventetid 45 27 35
Manglende tildeling av tjenester/avslag 19 18 29
Diagnostisering 39 29 52
Informasjon 38 29 33
Oppførsel 37 26 31
Medisinering 22 14 19
Omsorgsfull hjelp 19 23 18
Velferd og service 2 1 7
Oppfølging 20 17 17
Dokumentbehandling 0 4 5
Medvirkning 10 12 9
Omfang av tjenester 3 6 8
Utskriving 22 20 18
Samarbeid internt 3 4 4
Journalføring 0 2 5
Personvern 14 8 11
Samarbeid mellom eksterne 14 6 15
Henvisning 3 7 7
Egenandeler/finansieringsspørsmål 6 4 7
Type tjeneste/hjelp 4 4 5
Tilgjengelighet 3 4 7
Vurdering 3 8 3
Valg av behandlingssted 1 6 6
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Årsak til kontakt med
ombudet –
5 k linikker i Vestre Viken HF
2017

DS KS RS BS P H R

Behandlingstiltak (tidl.
Skade/komplikasjoner)

72 13 16 2 10

Ventetid 24 3 3 0 3
Manglende tildeling av
tjenester/avslag

11 1 1 1 14

Diagnostisering 28 6 9 2 4
Informasjon 22 3 2 0 3
Oppførse l 16 1 4 1 7
Medisinering 8 0 2 0 4
Omsorgsfull hjelp 8 4 1 0 3
Velferd og service 5 0 0 2
Oppfølging 12 2 1 1 2
Dokumentbehandling 2 0 2 0 0
Medvirkning 3 0 2 0 4
Omfang av tjenester 5 0 0 2
Utskriving 6 2 2 0 8
Samarbeid internt 3 0 0 1
Journalføring 4 0 1 0 0
Personvern 4 0 1 0 2
Samarbeid mellom eksterne 4 2 1 1 5

H envisning 3 1 2 0 0
Egenandeler/finansieringsspørsmål 4 0

Type tjeneste/hjelp 3 0 0 0 2
Tilgjengelighet 5 0 0 0 2
Vurdering 2 0 0 0 1
Valg av behandlingsst ed 3 1 1 0
Vilkår 0 0 0 1 2

Vestre Viken fordelt på spesialitet 2015 2016 2017

Kirurgi 140 109 120
Indremedisin 91 78 78
Psykisk helsevern 86 85 87
Onkologi 35 24 34
Rusmiddelavhengighet og annen avhengighet 40 28 22
Nevrologi 23 15 26
Fød selshjelp og andre kvinnesykdommer 28 23 26
Klinisk/medisinsk service 19 9 20
Generelle tjenester 20 26 31
Barnesykdommer 17 16 14
Øyesykdommer 10 8 23
Øre - nese - halssykdommer 8 5 11
Annet/ukjent 9 14 0
Fysikalsk medisin og rehabilitering 4 4 9
Hu d og veneriske sykdommer 4 1 0
Revmatologi 4 1 5
Andre helsehjelpsområder 3 1 2
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Anestesiologi 3 2 5
Habilitering og rehabilitering 0 2 0

Henvendelser rettet mot kommunene 2015 2016 2017

Drammen 131 89 139
Ringerike 80 55 52
Kongsberg 21 31 3 8
Øvre Eiker 27 23 31
Røyken 13 19 19
Nedre Eiker 26 33 21
Modum 21 17 33
Nore og Uvdal 11 6 14
Lier 10 20 30
Hurum 9 4 6
Gol 7 13 12
Nes 1 6 19
Ål 2 4 4
Sigdal 4 1 3
Hol 4 2 3
Flå 2 2 0
Rollag 1 1 2
Flesberg 0 0 4
Hole 3
Krødsherad 3
Hemsedal 1
Tallene inkluderer klager rettet mot fastleger, fengselshelsetjenesten og legevakt i kommunene. Bortsett fra Flå kommune var det henvendelser rettet mot alle
kommunene i fylket i 217

Henvendelser fordelt på type kommuna l tjeneste 2015 2016 2017

Fastlege 129 114 164
Sykehjem 49 51 46
Helsetjenester i hjemmet 48 39 57
Legevakt 28 25 41
Tidsbegrenset opphold i institusjon 20 14 28
Praktisk bistand og opplæring 7 9 13
Brukerstyrt personlig assistanse - BP A 12 20 15
Avlastning 18 6 19
Omsorgslønn 7 4 4
Fysioterapi 5 3 5
Heldøgns omsorgstjeneste til rusmiddelavhengige 2 2 0
Individuell plan 1 1 1
Fengselshelsetjeneste 5 15 4
Støttekontakt 2 4 6
Dagtilbud 1 0 1
Helsestasjonstjeneste 3 1 1
S yketransport 3
Ergoterapi/hjelpemidler 3
Koordinator 3
Jordmortjeneste 2
Øyeblikkelig hjelp – døgnopphold 1
Barnebolig 1
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Saker ombudet har tatt opp på generelt grunnlag i 201 7
Fastlegekontoren e s utforming

Øyeavdelingen

Fastvakt i sykehus

Tilgjengelighet på telefon ved fastlegekontorene
Generelle innkallingsbrev

Epikriser som sendes sammen med PLO meldinger til kommunene

Ledsagertjeneste administrert av helseforetaket

Fylkesmannens henvisning til lokal avklaring av tilsynssaker
S pørsmål om lovlighetskontroll av kommunale forskrifter om rett til opphold i sykehjem

Spørsmål om lovlig praksis når pasientene avlyser time for 3. gang

Anmodning om endring av informasjonsbrev til pasientene

Forsinkelser ved kontrolltimer til EKKO COR u ndersøkelser ved Ringerike sykehus

Kommunale avlastningstilbud i ferier
Pasienters rett til innsyn i prøvesvar og resultat av undersøkelser ved UNILABS

Synshemmede diabetespasienters behov for blodsukkerapparat med taleavlesning

Hjertepasienters behov for hjemmeapparat for måling av INR

Innkallingsbrev til time på sykehuset er for generelt formulert
Forsinkelser og manglende oppmøte fra taxiselskap som har oppdrag for Pasientreiser

Kapasitet til MR undersøkelser

Rutiner for avklaring med pårørende om eve ntuell obduksjon etter dødsfall

Det gode svaret
Gjennom hele året er vi spesielt oppmerksomme på gode svar til pasientene. Årets vinner er avdelingsoverlege
Stian Kristoffersen ved Kongsberg sykehus. Han skriver følgende i et av sine svar: «Legen fors tår at
informasjonen fra henne var en glipp, og at dette ikke er tillitsvekkende. Når hun oppdaget at hun hadde
feilinformert deg skal hun ha ros for at hun innrømmet denne feilen og ga tilbakemelding til deg om dette.
Turnuslegen trekker lærdom av din til bakemelding og vil forbedre seg»

Det som gjør dette svaret så godt er at feilen innrømmes direkte, det gis aksept for hva dette gjør med tillitten til
legen og sykehuset, leder viser at han også støtter legen og pasienten får beskjed om at legen har brukt
tilbakemeldingen til egen forbedring. Full pott.
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Fra sykesengen – en
pasients skråblikk på
pasientforløpet

Det var en dag sist i april
Jeg fikk smerter det hjalp ikke med Dispril
Ambulanse til legevakten det var fort gjort
derifra videre g jennom sykehusets port

Der sov jeg i morfinens avslappende rus
før rotet begynte på det fine sykehus
Legen kom og sa det var gallesten og litt mer
men ta en blodprøve så får vi se

De tok blodprøve som viste høye tall
og legen kom tilbake med sykepleier i sin stall
Han hadde ikke sett på blodprøvene tatt dagen
før
men bestilte MR og skyndte seg ut gjennom min
dør

Dagen etter visste han ingen ting
hadde ikke sett på resultatet, ruslet kun rundt om
kring
Så rekvirerte han CT de ville se litt mer
men rot et var ikke over, jeg la meg ned

Drikk vann sa en, å nei sa en annen og tømte det
ut
og da jeg kom til CT så de på meg som en stor
stut
Gå opp på ditt rom og drikk en liter vann
og kom tilbake som en tissetrengt mann

Vel oppe på rommet kom legen på visit t
men visste ikke om prøvene en skitt
Skulle sjekke og komme tilbake til meg
etter 5 timer ble jeg veldig lei

Gikk for å lete etter den forsvunnede lege
han var gått hjem ja da er de ikke trege
Neste dag kom legen tilbake og ba meg ta CT
men den er jo tat t etter ordre fra deg, å sier du det

Sånn gikk ei ukes tid i sus og dus
før jeg ble sendt hjem til mitt eget hus
En uke etter jeg fikk et brev der de skrev
«nå kan du bare komme hit ned»

Vi skal operer deg og legger deg inn en dag før
ja så dro jeg dit og tenkte jeg kom til å dø
Nye prøver og hyggelig lege kom på visitt
ja nå skal vi på magen din lage kikkhull gitt

Neste dag gikk det fort og kniven lå klar
like før jeg ble trillet inn ble legen litt rar
nei og nei vi kan jo ikke r øre deg
du må bare reise din vei

Det det må gå 3 mnd før vi kan ta en operasjon
uff for en pinlig situasjon
Opererer vi deg nå så vil ikke det være bra
så se nå å hjem igjen dra

Vi kaller deg inn i slutten av juli en dag
men skjer det noe i mellomtiden må du si fra
Nyt ikke alkohol, røyke er jo heller ikke det beste
men ta deg en snus det gjør far min og jeg og de
fleste

Heia Vestre Viken og de som jobber der hver dag
blide, hyggelige, gjør sitt beste og jobber godt i
lag
Men ledelsen skulle vært filler istet og dratt i øra
for udugelighet og dårlig styring det kan vi
inneliggende dø av
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Tollbugata 51, postboks 1637, 3007 Drammen
Tlf. 32 23 52 00

E - post . buskerud@pobo.no
www.pasientogbruker ombudet.no

Bildebruk: Pixabay
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