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pasient- og brukerombud i Agder, Hanne Damsgaard



Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å: 

• Ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettsikkerhet
• Bedre kvaliteten på tjenestene 

Pasient- og brukerrettighetsloven 
kapittel 8 



• Tar imot erfaringene fra pasienter, brukere og pårørende 
(erfaringsbasert kunnskap) 

• Systematiserer og formidler pasient- og brukererfaringene
• Tar opp temaer og saker med tjenestestedene- enkeltstående 

hendelse, eller en mer systematisk praksis? 
• Informerer om ombudsordningen og pasient- og brukerrettigheter
• Foreslår forbedringer 
• Bidrar til årlig stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet 
• Stiller spørsmål – sier ifra – forventer endring/forbedring 

Hvordan jobber vi - helt konkret ? 



• Lavterskeltilbud 
• Er tilgjengelige 
• Lokal kunnskap 
• Uavhengig – representerer alle pasient- og brukergrupper 
• Ubyråkratisk 
• Har taushetsplikt og tilbudet er gratis. 

Det unike med 
ombudsordningen: 





• 15 kontor rundt i Norge 
• 15 ombud 
• 80 medarbeidere 
• tverrfaglig bakgrunn 

Pasient- og 
brukerombudene i 
Norge



Ny bestemmelse i pasient- og 
brukerrettighetsloven § 8-2 

Ett av ombudene skal ha en 
koordinerende rolle: 

• Felles arbeidsmetodikk
• Systematisk 

kompetanseutvikling
• I større grad være en 

stemme – nasjonal 
talsperson 

Koordinerende 
ombud 





Årsmeldingen 2021 



• I 2021 hadde vi 16808 
henvendelser

• Pasient- og brukerombudet 
har aldri noensinne blitt 
kontaktet mer i løpet av et år 
som i 2021

• Aldri før har tallet på 
henvendelser vært høyere, 
selv om de aller fleste sakene 
våre har handlet om det 
samme som tidligere år

Rekordmange 
henvendelser i 2021



• I 2021 hadde vi 1005 
henvendelser

• Antall henvendelser er 
stabilt. 

Henvendelser 
Agder



• 63 % gjelder 
tjenesteytelsen 

• 20 % gjelder rettigheter 
• 17 % gjelder system og 

saksbehandling 

Årsak til kontakt 

63 %
20 %

17 %

Tjenesteytelse Rettigheter System og saksbehandling



• 64% gjelder  
spesialisthelsetjenesten

• 36 % gjelder kommunal 
helse- og omsorgstjeneste

Primærsted 



Spesialisthelse-
tjenesten

• Utvikling siste fire år 
innen enkelte fagfelt 

• Henvendelser fordelt på 
lokasjonene ved SSHF 



Årsak til kontakt 



De seks tjenestene vi fikk 
flest henvendelser om, og 
utvikling siste fire årene. 

Kommunal helse- og 
omsorgstjenester



• Henvendelser fra alle 
kommuner, unntatt Bykle 
og Bygland 

Henvendelser 
fordelt på 
kommunene



• De åtte mest registrerte 
årsakene til kontakt 

Årsak til kontakt 



#1

Vurdering av henvisninger til barne-
og ungdomspsykiatrien må bli 
bedre
Avvisningsraten innen Barne- og ungdomspsykiatrien ligger i snitt på 20 % 
mens den innen somatikk ligger på mellom 5 % og 7 %. Avvisningsraten ved 
ABUP: 27,6 % (NPR tall 34,3) 

Hva trekker vi særlig frem fra 2021:



#2

Koordinatorordningen fungerer ikke 
etter intensjonen. Den må 
evalueres.
Tilbudet må være likeverdig og uavhengig av pasientens bosted

Hva trekker vi særlig frem fra 2021:



#3

Pasienter i LAR-behandling må gis 
reell medvirkning i sin behandling
Liten grad av medvirkning, maktesløshet overfor systemet, rigid håndhevelse 
av rutiner. 

Hva trekker vi særlig frem fra 2021:



• Informasjon og oppfølging ved alvorlige hendelser

• Høy avslagsrate i ABUP – tenke nytt om psykisk helsehjelp til barn og 
unge?  

• Fokusområdet 2021-2022, unge fra 16-20, kontakt med 
helsesykepleiere, samarbeid med www.ung.no

• Fengselshelsetjenesten i Agder 

Andre temaer:  

http://www.ung.no/


Ring oss på:

40 50 16 00

pasientogbrukerombudet.no 
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