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Pasient- og brukerombudet i Troms 



Disposisjon 

• Henvendelser/pasientopplevelser 

 

• Ombudsordningen 

 

• Pasient- og brukerrettigheter 

 

 



Pasientopplevelser 

• Manglende kunnskap om kreftsykdom og 
behandling 

• Manglende kommunale helse- og 
omsorgstjenester  

• Maktmisbruk? Mor som ringer på vegne av sin 
21 år gamle datter 



Pasient- og brukerombudet  

• er et uavhengig, statlig organ 

• finnes i alle fylker 

• er administrativt tilknyttet Helsedirektoratet 

• lovfestet i pasient- og brukerrettighetsloven 
kapittel 8 



Pasient- og brukerombudet i Troms 

• Holder til i fylkeshuset i Tromsø 

• 4 ansatte 

• Har juridisk og helsefaglig kompetanse 

• Mottar om lag 400 – 500 henvendelser per år 

• De fleste kontakter oss på telefon 

 



Ombudet har to hovedoppgaver 

Arbeide for å  

• ivareta pasientens og brukerens behov, 
interesser og rettssikkerhet overfor helse- og 
omsorgstjenesten 

 

• bedre kvaliteten i tjenestene  



Vårt arbeidsområde er  
 

• Den offentlige spesialisthelsetjenesten  

• Den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

– Gjelder også helsepersonell og virksomheter som 
har avtale med helseforetak og kommuner 

 



Problemstillinger  
 

Manglende informasjon og medvirkning 

Manglende samarbeid, koordinering, 
helhetlige behandlingsforløp 

Forsinket behandling, utsettelser, fristbrudd 
og uteglemte pasienter 

Pasientskade/komplikasjon 

Kapasitet eldreomsorg, rus, psykisk helse. 

 

 

 

 



Hva kan vi gjøre?  

 Vi kan  

 gi råd, veiledning og informasjon om rettigheter til 
pasienter, brukere og pårørende  

 hjelpe til med å finne rett instans for å oppklare eller 
klage på vedtak/behandling  

 kontakte tjenestedet for at pasienten skal få 
helsehjelp, få tilbakemelding fra tjenestestedet eller 
sende en sak videre til klageorgan 

 gi hjelp til selvhjelp 

 generelle uttalelser  

 

 

 



Helseretten 

• Bygger på en rettighetsmodell 

– Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp 

– Har sitt grunnlag i omfattende og moderne lovgivning 

• Faglig forsvarlighet 

• Autonomiprinsippet  
– Grunnprinsipp at helsehjelp bare kan gis med pasientens samtykke 

– Pasientenes rett til innsyn i journal og rett til muntlig informasjon 

– Pasienten har rett til å motsette seg utlevering av journal eller 
opplysninger i journal 

– Pasientene har en medvirkningsrett ved valg mellom tilgjengelige og 
forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder  

• Det er innført flere viktige klageordninger for pasientene 



Helsepersonell skal gi informasjon til den som har krav på 
det etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 
til 3-4. 

 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 fjerde ledd: 

«Dersom en pasient blir påført skade eller alvorlige 
komplikasjoner skal pasienten informeres om dette. Det 
skal samtidig informeres om adgangen til…å henvende 
seg til pasient- og brukerombudet».  

Informasjon til pasienter 
helsepersonelloven § 10 



Rett til informasjon 

Pasienten og brukerens rett til informasjon  (§ 3-2) 

«Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og 
innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger…» 

 

Informasjon til pasientens nærmeste pårørende (§3-3) 

«Dersom pasienten samtykker til det eller forholdene tilsier det, skal pasientens nærmeste 
pårørende ha informasjon om pasientens helsetilstand og den helsehjelp som ytes. 

   Er pasienten over 16 år og åpenbart ikke kan ivareta sine interesser på grunn av fysiske eller 
psykiske forstyrrelser, demens eller psykisk utviklingshemning, har både pasienten og dennes 
nærmeste pårørende rett til informasjon etter reglene i § 3-2.» 

 

Informasjon når pasienten er mindreårig  (§ 3-4) 

«Er pasienten under 16 år, skal både pasienten og foreldrene eller andre med foreldreansvaret 
informeres. 

Er pasienten mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med 
foreldreansvaret når pasienten av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.» 



 
Rett til vern mot spredning av opplysninger 

• Pasient var henvist fra sin fastlege til psykiater ved DPS 

• Pasienten hadde svært personsensitive og alvorlige 
problemstillinger som hun ikke ønsket å diskutere med 
fastlegen 

• Hun bor på et lite sted og ønsket ikke at opplysningene skulle 
tilflyte noen i bygda 

• Hun hadde fortalt psykiateren om detaljer som hun ikke 
ønsket at noen andre skulle vite 

• Psykiater hadde sendt poliklinisk notat/epikrise til pasientens 
fastlege med detaljerte opplysninger om hva pasienten hadde 
fortalt ved konsultasjoner 

 

• Er dette riktig? 

 



Pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl.) § 5-3  

Overføring og utlån av journal 

 Pasienten «har rett til å motsette seg utlevering av journal eller 
opplysninger i journal» 

 Opplysningene kan heller ikke utleveres dersom det er grunn til å tro at 
pasienten ville motsette seg det ved forespørsel 

 

Unntak: 

Utlevering kan likevel skje dersom tungtveiende grunner taler for det. 

 

 

 

 



§ 45a - epikrise 

«Pasienten bør gis anledning til å opplyse hvem epikrise skal 
sendes til. Med mindre pasienten motsetter seg det, skal det ved 
utskrivning fra helseinstitusjon oversendes epikrise til 
innleggende eller henvisende helsepersonell, til det 
helsepersonellet som trenger opplysningene for å kunne gi 
pasienten forsvarlig oppfølging, og til pasientens faste lege. Det 
skal også sendes epikrise ved poliklinisk behandling eller 
behandling hos spesialist…» 



Forskrift om pasientjournal § 9 
Ved utskrivning fra helseinstitusjon skal epikrise sendes det 
helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi 
pasienten forsvarlig oppfølging. 

 

Tilsvarende gjelder ved poliklinisk behandling eller behandling 
hos spesialist. 

 

Pasienten bør gis anledning til å opplyse hvem epikrise skal 
sendes til. Dersom annet ikke opplyses eller fremgår, sendes 
epikrise til innleggende/henvisende helsepersonell og 
pasientens faste lege. 



Eksempel…. 

Psykiater sendte informasjon til fastlege 



• Pasient- og brukerrettighetsloven § 5-3 

«Pasienten har rett til å motsette seg utlevering av journal eller 
opplysninger i journal... 

...Utlevering kan likevel skje dersom tungtveiende grunner taler for det» 

 

• Helsepersonelloven § 21 - taushetsplikt 

 

• Helsepersonelloven § 23 nr. 4  

«taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for 

4. at opplysninger gis videre når tungtveiende private eller offentlige 
interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre» 

 

• Helsepersonelloven §45a 

«Med mindre pasienten motsetter seg det, skal det ved utskrivning fra 
helseinstitusjon oversendes epikrise til innleggende eller henvisende 
helsepersonell, til det helsepersonellet som trenger opplysningene for å kunne 
gi pasienten forsvarlig oppfølging, og til pasientens faste lege. Det skal også 
sendes epikrise ved poliklinisk behandling eller behandling hos spesialist.» 

 



Eksempel 

• Alvorlig lungesyk pasient behøver en type behandling akutt, behandlingen 
er livsnødvendig  



Hovedregel:  

• Rett til vern mot spredning av opplysninger/taushetsplikt 

• Ikke samtykke fra pasienten til å gi opplysninger 

• Hpl. § 25 opplysninger kan gis til samarbeidende personell ”med mindre 
pasienten motsetter seg det” – Pasienten motsetter seg det 

• Etter hpl. § 23 nr 1 er taushetsplikt ikke til hinder for at ”opplysninger gis 
den som fra før er kjent med opplysningene” 

• Etter pbrl. § 5-3 kan utlevering av journal «likevel skje dersom 
tungtveiende grunner taler for det…» 

• Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven anses som en generalklausul i 
helselovgivningen. Det vil si at lovtolkning skal samsvare med 
forsvarlighetskravet. I dette tilfellet må helsepersonellet vurdere om de 
kan yte forsvarlig helsehjelp uten å møtes, og er det riktig å møtes uten at 
pasienten er til stede? 

 



Eksempel  
– mange avdelinger involvert 

• Hudavdelingen 

• Øyeavdelingen 

• Gastrologisk avdeling 

• Hjerteavdelingen 

• Gynekologisk avdeling 

• Reumatologisk avdeling 

• Ortopedisk avdeling  

• Det skal foretas  

– Mammografi 

– Termografi 

– Beintetthetsmåling 

 



 

Samordning/koordinering 



Koordinator  

For pasienter med behov for komplekse eller 
langvarige og koordinerte tjenester skal det 
oppnevnes koordinator 

Koordinator skal sørge for nødvendig 
oppfølging av den enkelte pasient og sikre 
samordning av tjenestetilbudet 

        Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 a 

        Helsepersonelloven § 38a 



Kontaktlege 

Pasient som har alvorlig sykdom, skade eller 
lidelse 

Har behov for behandling eller oppfølging av 
en viss varighet 

Pasientens faste medisinskfaglige kontakt 

Skal utpekes senest første virkedag etter 
innleggelse eller poliklinisk undersøkelse 

pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 a  

spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 c 

I kraft 15.9.2016 



Kontaktlegens oppgaver 

• Være pasientens faste medisinskfaglige kontakt gjennom hele 
pasientforløpet  

• Være involvert i behandlingen eller oppfølgingen av pasienten  

• Holde seg informert om status i behandlingen  

• Bidra til at pasientforløpet går som planlagt  

• Ta kontakt med aktuelt personell / behandlingsenhet dersom 
det er utfordringer med pasientforløpet  

• Informere pasient og pårørende  

• Være tilgjengelig for pasienten og helsepersonell i medisinske 
spørsmål  



Eksempel  

 

Manglende beklagelse 



Når det oppstår skade/komplikasjoner/ 
feilbehandling 

• Informasjon til pasienten? 

 

• Erfaringer? 

  



§3-2.Pasientens og brukerens rett til informasjon 
«…Dersom pasienten eller brukeren blir påført skade eller alvorlige komplikasjoner, skal pasienten eller brukeren 
informeres om dette. Det skal samtidig informeres om adgangen til å søke erstatning hos Norsk 
Pasientskadeerstatning, til å henvende seg til pasient- og brukerombudet og adgangen til å anmode 
tilsynsmyndigheten om vurdering av eventuelt pliktbrudd etter pasient- og brukerrettighetsloven1 § 7-4. 

 

Dersom pasienten eller brukeren blir påført skade eller alvorlige komplikasjoner, og utfallet er uventet i forhold 
til påregnelig risiko, skal pasienten eller brukeren også informeres om hvilke tiltak helse- og omsorgstjenesten 
vil iverksette for at lignende hendelse ikke skal skje igjen. 

 

Dersom det etter at behandlingen er avsluttet, oppdages at pasienten kan ha blitt påført betydelig skade som 
følge av helsehjelpen, skal pasienten om mulig informeres om dette. 

 

Brukere skal ha den informasjon som er nødvendig for å få tilstrekkelig innsikt i tjenestetilbudet og for å kunne 
ivareta sine rettigheter.» 

 

 

Helsepersonell plikter å gi informasjon til den som har krav på det etter 
helsepersonelloven § 10. 

 



Vi kan gi informasjon, råd og 
bistand 

 Pasient- og brukerombudet i Troms 

 Postboks 6603, 9296 Tromsø 

 Besøksadresse: Strandveien 13 (fylkeshuset) 

 Telefon: 77 75 10 00 

  e-post: troms@pasientogbrukerombudet.no 

 (Ikke send sensitive opplysninger på e-post!) 

mailto:troms@pasientogbrukerombudet.no

