
Pasient- og brukerombudet i Agder



Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 8

Formål:

• ivareta pasientens og brukerens behov, 
interesser og rettssikkerhet

• bedre kvaliteten i tjenestene



Ansatte ved POBO Agder

• Pasient- og brukerombud Gunhild Solberg 

• Seniorrådgiver Karin Helle Pettersen

• Seniorrådgiver Reidunn Tyssen Johnsen 

• Seniorrådgiver Diana Fuglestad 

• Rådgiver Anita Moe 

• Rådgiver Geir Fossestøl, vikar

• Seniorrådgiver Pål Koren Pedersen - langtidssykemeldt og 

nå i permisjon



POBO kontakt

• Hovedkontor i Fylkeshuset Kristiansand

• Faste kontordager i Arendal og Flekkefjord  med 
timebestilling

• agder@pobo.no

• 38 24 14 14

• www.pobo.no

mailto:agder@pobo.no
http://www.pobo.no/


Lokale utfordringer i 2018

• Lokaliteter

• Langvarig sykemelding

• Utekontorer

• Sentrale signaler



Litt statistikk

• Stabile tall

• POBO Norge: ca. 15000 nye henvendelser

• POBO Agder: 900 – 1000 nye henvendelser
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31 %

69 %

Primærsted Agder

Kommunal helse- og
omsorgstjeneste

Spesialisthelsetjeneste

Antall henvendelser

Kommunal helse- og omsorgstjeneste 195

Spesialisthelsetjenesten 432



Antall henvendelser

1 – Rettigheter 109

2 – Tjenesteytelse 422

3 – System og saksbehandling 66
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Hvordan ivareta pasientens og brukerens og 
pårørendes behov, interesser og rettssikkerhet

• Råd og veiledning

• Løser saker på lavest mulig nivå, gjerne i telefonsamtaler med 
tjenestene 

• Møter med klient/pasient og tjenestested 

• Skriftlige saker

• Til tjenesten

• Til Fylkesmannen

• Noe bistand i saker til Norsk pasientskadeerstatning



Anbefalinger

• Kommunene må ha et større ansvar for å sikre at  fastlegene følger 
fastlegeforskriften og andre krav som stilles fra helsemyndighetene

• Pasientene må få kopi av henvisninger og tilbud om kopi av 
prøvesvar

• Ungdom mellom 16 og 18 å bør fritas egenandeler hos fastlegen

• Formålet med BPA ordningen må oppfylles uavhengig av bosted 
Forslaget om å oppheve aldersgrensen på 67 år støttes



Anbefalinger

• Helsemyndighetene må stille strengere krav til sykehusene for å nå 
målet om at psykisk helse og rusbehandling skal ha høyere vekst enn 
somatikken

• Pasienter som forlater en konsultasjon i spesialisthelsetjenesten og 
er i et forløp, må få vite når neste konsultasjon vil bli - de må få en 
time i hånda

• Pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling bør få rett på 
fullføring av påbegynt tannbehandling uavhengig av om de fortsatt 
er i institusjon 



Spørsmål - anbefaling 

Trenger vi færre og mer forpliktende pasientrettigheter? 

For å realisere pasientens helsetjeneste er det etablert ulike ordninger 
som skal sikre gode behandlingsforløp. 

De etablerte ordningene med kontaktlege, forløpskoordinatorer, 
koordinatorer og individuelle planer og hvem som er ansvarlige for de 
ulike ordningene, er forvirrende både for pasienter og helsepersonell. 

Er tiden er inne for å etablere færre, men mer virkningsfulle og 
forpliktende ordninger?     



Ombudenes bidrag til bedre kvalitet

• Tilbakemeldinger i enkeltsaker

• Foredrag på alt fra små lokale tilstelninger til store nasjonale 
konferanser

• Lokale og felles årsmeldinger

• Meld. St. 11(2018-2019) Kvalitet og pasientsikkerhet 2017

• Høringsuttalelser

• Egen POBO informasjonsdag

• Felles fokusområde – psykisk helsearbeid i kommunene



Bidrag til bedre kvalitet

• Kontakt med ulike bruker- og interesseorganisasjoner

• Deltagelse i brukerutvalg, kvalitetsutvalg, eldreråd og 
ungdomsutvalg

• Fast post på introduksjonskurs for nyansatte ved HF-ene 

• Faste møter med NPE, FM og Statens helsetilsyn.

• Kontaktpunkter med Legeforeningen, 
Sykepleierforbundet og Fagforbundet, m fl



Bidrag til bedre kvalitet

• Deltagelse i programstyret i forskningsrådet

• Deltakelse i evaluering av fastlegeordningen og SOHEMI

• Bidrar i arbeidet med den nye Varselordningen

• Møter med politikere og politiske utvalg

• Media – sporadisk og som fast programpost i P1 pluss

• MM



Organisasjonsutviklingsprosess

• Regioner

• Eldre- pasient- og brukerombud

• Eldreminister

• Eldreombud

• Nasjonalt koordinerende pasient- og brukerombud




