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FORORD 

 
Et arbeidskrevende og spennende år 2017 er tilbakelagt hos Pasient- og brukerombudet i Østfold. 
Oppdraget ombudet har fått med å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og 
rettsikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, er 
omfattende. Det medfører et stort ansvar for å prioritere hvilke saker vi skal gå inn i, hvilke pasienter 
som trenger oss mest, og hvilke virkemidler som skal benyttes. 
 
Jeg håper årsmeldingen kan være til nytte og inspirasjon i videre arbeid, og i møte med pasienter, 
brukere og pårørende. Vi har i årets melding forsøkt å gi eksempler på hvordan ombudets bistand 
kan bidra til å gjøre en forskjell for dem som ber oss om hjelp.  
Noen velmente råd og anbefalinger gir vi med på veien – god lesning! 
 
 
Årsmeldingen for Østfold publiseres i år samtidig med felles årsmelding for alle pasient- og 
brukerombudene i Norge. Temaer og eksempelsaker er meldt inn fra hele landet, og beskriver både 
pasienterfaringer og hva ombudene engasjerer seg i på systemnivå.  
Jeg anbefaler ombudenes felles årsmelding, og håper at begge årsmeldingene kan være til inspirasjon 
i arbeidet for gode og trygge tjenester. 
 
 

Moss, 27. februar 2018 
 

Marianne Eek 
Pasient- og brukerombud i Østfold 
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ÅRET 2017 – EN OPPSUMMERING 

 
Vi har i 2017 besøkt mange av Østfolds kommuner og flere Helsehus, vi har møtt ledelse og øvrige 
ansatte, pasienter og pårørende, og også noen politikere. Vår oppfatning er at det gjøres mye godt 
arbeid i fylket vårt. Samtidig finnes det absolutt utfordringer, og flere av dem går igjen på tvers av 
kommunegrenser. Vi erfarer også gjennom de henvendelsene vi mottar om kommunens pleie- og 
omsorgstjeneste, at det kan være vanskelig å tilfredsstille pasienters rettigheter og forventninger 
innenfor rammene av kommunens ressurser. De sakene vi engasjerer oss i, er ofte omfattende og 
vanskelige, de har gjerne pågått over lang tid, og fremstår av og til som fastlåste.   
 
I 2017 hadde vi for første gang på flere år, en nedgang i antall henvendelser. Vi hadde trodd at vår 
satsning på økt utadrettet virksomhet ville ha motsatt effekt. Kanskje undervurderte vi da Østfolds 
befolkning? Målet med informasjonsarbeid er jo nettopp å sette folk i stand til selv å hevde sine 
rettigheter, eller gi konstruktive tilbakemeldinger til helsetjenesten. Vi velger å tro at vi gjennom vår 
utadrettede virksomhet i 2017, har bidratt til at flere i Østfold kjenner til pasient- og 
brukerrettighetene, og bedre kan være en medvirkende aktør i «pasientens helsetjeneste».  
 
Høsten 2017 bestemte Stortinget at fastlegeordningen skal evalueres. Dette har ombudene i Norge 
etterlyst i flere år, og i fjorårets Årsmelding for Østfold var det nettopp temaet «Fastlegeordningen – 
en suksess for hvem?» som fikk mest oppmerksomhet. Vi er glad for at evalueringen nå skal 
gjennomføres, og imøteser en styrket fastlegeordning for oss alle.   
 
Sykehuset Østfold er et daglig tema på vårt kontor. En økende bekymring for sykehuset på Kalnes har 
dessverre gjort seg gjeldende gjennom 2017. Det gjøres selvsagt mye godt arbeid, og langt de fleste 
opplever nok sitt møte med Kalnes på en trygg og positiv måte. Likevel er det flere grunner til 
bekymring, noe som har blitt (og vil bli) påpekt fra vårt kontor. Kapasitetsproblemer, 
korridorpasienter og bemanningsutfordringer er noen stikkord vi kommer tilbake til.   
 
I tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019, har Sykehuset Østfold opprettet et 
Ungdomsråd, et viktig grep for å sikre at unge stemmer også blir hørt. De unge sitter inne med 
verdifulle kunnskaper og erfaringer både hva angår å være pasient, og fra møter med sykehuset som 
unge pårørende. Jeg gleder meg til å besøke Ungdomsrådet denne våren. Det blir spennende å høre 
om deres erfaringer så langt, og hvilke temaer og saker de ønsker å jobbe med fremover.  
Jeg ønsker Ungdomsrådet i Sykehuset Østfold lykke til med sitt viktige arbeid! 
 
Pasient- og brukerombudene i Norge har i løpet av 2017 utarbeidet et strategidokument. 
Dokumentet inneholder i tillegg til strategiske mål, også vår visjon og vårt verdigrunnlag. 
Samarbeid ombudskontorene imellom er faglig utviklende, og det er viktig at vi fremstår som samlet. 
Like viktig er det at ombudskontorene finnes over hele landet – bare slik sikrer vi at kunnskap om, og 
kjennskap til, lokale forhold kan brukes aktivt i vårt daglige arbeide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visjon 

Klok, kritisk og konstruktiv 
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ORGANISERING OG DRIFT 
Pasient- og brukerombudets virksomhet er hjemlet i lov av 2. juli 1999 om pasient- og 
brukerrettigheter, kapittel 8. Ombudets mandat er todelt; det skal arbeides for å ivareta pasientenes 
og brukernes behov, interesser og rettsikkerhet, og det skal bidras til kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenestene. Arbeidsområdet er spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene. Unntatt fra arbeidsområdet er miljørettet helsevern, barnevern og tjenester som 
er regulert i lov om sosiale tjenester i NAV. 
Pasient- og brukerombudene utøver sitt faglige virke selvstendig og uavhengig, men er administrativt 
knyttet til Helsedirektoratet.  
Østfold fylke har 18 kommuner, og et innbyggertall på 292 893 (tall per 01.01.17). Østfold er Norges 
6. mest folkerike fylke, til tross for at det er det 3. minste målt i areal.  
Pasient- og brukerombudet i Østfold har p.t. 3,4 årsverk, og har kontor i Welhavens gate i Moss.  
De henvendelsene vi mottar omhandler i all hovedsak kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold 
HF, men vi mottar også henvendelser som omhandler andre helseforetak og avtalespesialister.  
 
 

Arbeid i enkeltsaker            
Pasient- og brukerombudet (heretter kalt pobo) gir råd og veiledning om pasient- og 
brukerrettigheter, og svarer på spørsmål den enkelte har i sitt møte med spesialisthelsetjenesten 
eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Vi gir informasjon om muligheter for erstatning 
der pasientskade har oppstått, og det gis bistand i klagesaker overfor de aktuelle tjenestestedene, 
tilsynsmyndighetene og Norsk pasientskadeerstatning. Vi bistår ofte med å innhente informasjon fra 
tjenestestedet i etterkant av behandling. Både redegjørelse for hva som er gjort, og om hvilke planer 
som er lagt for videre behandling og oppfølging.                                                                                             
Vi prioriterer i økende grad å bistå pasienter, brukere og pårørende i møter med tjenesteapparatet. 
Dette oppleves som en nyttig og konstruktiv arbeidsform, og tilbakemeldingene fra så vel pasienter 
som ansatte i helsetjenestene har vært positive. Møtene gir anledning til å rydde opp i uklarheter, 
feil kan beklages, og tillit kan gjenopprettes. Ofte kan saker løses i slike møter, og en langvarig 
klagesaksbehandling kan unngås.  

 

Informasjonsarbeid og bidrag til kvalitetsforbedring                                                          
Vi jobber aktivt for å spre kunnskap både om pasient- og brukerrettigheter og om ombudsordningen. 
Vi deltar i ulike råd og utvalg, står på stand, holder foredrag i bruker- og interesseorganisasjoner og 
for elever og studenter. Vi tar ut statistikk, og gir tilbakemeldinger både gjennom enkeltsaker og mer 
samlet i systemsaker. Vi erfarer at endring kan fremkalles gjennom gode spørsmål og uttrykte 
forventninger, og gjennom å oppfordre til faktisk bruk av rutiner som har «havnet i en skuff».   

Eksempler på utadrettet aktivitet i 2017: 

• Foredrag / undervisning for studenter i videregående og høyskole 

• Foredrag for interesseforeninger  
• Foredrag i kommunenes introduksjonsprogram for flyktninger 

• Møte med Fylkesmannen / tilsynsmyndighetene 

• Deltagelse i Sykehuset Østfolds to pasientsikkerhetsutvalg (PSU) 
• Innlegg i styremøte i Sykehuset Østfold HF 

• Deltagelse i Brukerutvalget i Sykehuset Østfold 

• Besøk til flere av fylkets kommuner og Helsehus 
• Foredrag for velferds- og frivillighetssentraler 

• Møter med HSØ – RHF 

• Stand på Kalnes og på Helsehusene i fylket 
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HENVENDELSER OG ÅRSAKER 

 

Antall henvendelser 

 2014 2015 2016 2017 

Henvendelser  774 889 963 868 

 
 
Fordeling henvendelser 

 2015 2016 2017 

Pobo - sak 629 742 695 

Forespørsler  230 162 101 

Utenfor mandat 57 59 72 

    

 
 
Alle henvendelser til vårt kontor blir registrert, enten som sak eller forespørsel. Vi registrerer også 
henvendelser som er utenfor vårt mandat. 
I en sak vil det ofte finnes et element av klage, og den omhandler et konkret sted enten i 
spesialisthelsetjenesten eller i kommunen. 
Forespørsler kan omhandle både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, men er ikke tilknyttet et konkret tjenestested. Det kan f.eks. være et generelt 
spørsmål om Fritt behandlingsvalg, eller rettigheter knyttet til helsetjenester i hjemmet. 
De hyppigste årsakene til registrering «utenfor mandat» er henvendelser om NAV-saker, 
tannhelsetjeneste og barnevern.  
 
 
Registrering hos pasient- og brukerombudet i Østfold 

 
 
 

57 %

24 %

11 %

8 %

Spesialisthelsetjenesten Kommunal helse- og omsorgstjeneste

Forespørsler Utenfor mandat
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Henvendelsene mottatt i 2017 fordeler seg slik 

 
 
Rettighet – tjenesteytelse – system og saksbehandling  

 
1. Rettigheter  

Henvendelsen knytter seg til pasient/brukers rettigheter slik disse fremgår av pasient- og 
brukerrettighetsloven.  

2. Tjenesteytelse 

Henvendelsen knytter seg til selve utførelsen av tjenesten og kvaliteten på denne. 

3. System og saksbehandling 

Henvendelsen omhandler kommunens eller helseforetakets ansvar for å organisere og 
innrette virksomheten i samsvar med lovbestemte krav, herunder krav til saksbehandlingen 
og forvaltning av egenandelsordninger. 

 

I 2017 omhandlet 71 % av henvendelsene til vårt kontor tjenesteytelsen, altså selve utførelsen og 
kvaliteten på tjenestene. Dette omfatter også henvendelser der pasienten eller brukeren ønsker å få 
vurdert om tjenesten som er gitt eller gis, er forsvarlig og omsorgsfull. Henvendelser om 
tjenesteytelse ligger 8 % høyere enn i 2016, og avgir ikke akkurat et kvalitetsstempel på 
tjenesteutførelsen i de sakene vi ble gjort kjent med. 
 
 
 

KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER 

 
Andelen saker som omhandler de kommunale helse- og omsorgstjenestene har holdt seg forholdsvis 
stabil, men viser en liten nedgang fra 33 % i 2016 til 31,8 i 2017.   

Vi kunne nok ønsket oss en økning, fordi vi vet at det er store utfordringer i mange kommuner i 
fylket. Samtidig er vi også kjent med at det kan være vanskelig for pasienter, brukere og pårørende å 
klage eller varsle om mangler i de kommunale tjenestene. Årsaken til dette kan bl.a. være at mange 
frykter at klage skal få negative følger for framtidig tjenesteyting.  

14%

71%

15%

Rettigheter Tjenesteytelse System og saksbehandling
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Gjennom mer utadrettet virksomhet har pobo i 2017 bidratt til å spre kunnskap om pasient- og 
brukerrettigheter, samt gjøre ombudsordningen bedre kjent.  Målet er også at flere skal være i stand 
til selv å hevde sine rettigheter, kunne medvirke i egen behandling, eller settes i stand til å fremme 
en klage. Slik sett vil ikke større kunnskap om rettigheter, eller bedre kjennskap til vårt kontor, være 
ensbetydende med at vi skal motta flere henvendelser. 

 

Oversikt over antall henvendelser fra Østfolds kommuner 

Kommune 2016 2017 

Aremark — — 

Askim 23 14 

Eidsberg 8 6 

Fredrikstad 60 59 

Halden 31 27 

Hobøl — — 

Hvaler — — 

Marker — — 

Moss 38 29 

Rakkestad — 7 

Rygge 10 — 

Rømskog — — 

Råde — — 

Sarpsborg 38 40 

Skiptvet — — 

Spydeberg — — 

Trøgstad — 5 

Våler — — 

Antall henvendelser under 5 blir ikke publisert, en strek betyr at antallet henvendelser er mellom 0 og 4. 

 

 
Oversikten viser at vi har mottatt færre henvendelser vedrørende mange av kommunene, kun tre har 
en liten oppgang. Dette speiler at vi totalt sett har en nedgang i antall henvendelser, vi merker oss 
likevel at Askim har en betydelig nedgang. Antallet saker fra kommunene kan synes lavt, men 
enkeltsakene er ofte omfattende, og slett ikke små for dem det angår.  
 
 

Sak - Om kommunens plikt til å gjøre individuelle vurderinger 
 
En 92-åring med nedsatt syn og hørsel, og som er avhengig av rullator ved forflytning, bor i en 
leilighet i 3. etg. 92-åringen har fått informasjon om at leilighetene skal rehabiliteres, og at alle i 
blokka blir uten vann og avløp i 6 uker. Det vil bli satt opp en tankbil med vann, og mobilt toalett 
utenfor blokka. 92-åringen søkte om korttidsplass, men fikk avslag begrunnet med at oppussing ikke 
gir grunnlag for korttidsplass. Vedtaket inneholdt ingen individuell vurdering av 92-åringens 
funksjonsnivå eller behov.92-åringen søkte deretter om hjemmesykepleie til personlig hygiene og 
tømming av toalettbøtte. Kommunen avslo også dette, begrunnet med at det var borettslagets plikt å 
sørge for en tilfredsstillende løsning.92-åringens pårørende tok kontakt med pobo, som informerte 
om kommunens plikt til å sørge for nødvendig og forsvarlig hjelp, og at det skal foretas en individuell 
vurdering. Pårørende ba deretter kommunen om et møte, og kort tid etter mottok 92-åringen et 
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vedtak om hjemmesykepleie. Etter en individuell vurdering fant kommunen at 92-åringen var i behov 
av hjelp for å kunne klare seg i hjemmet i oppussingsperioden.   
 
 
Henvendelsene fordelt på tjenesteområder  

Tjeneste 2016 2017 

Fastlege  121 126 

Heldøgnsinstitusjon, langtids 30 21 
Hjemmesykepleie 29 19 

Legevakt  19 12 

Heldøgnsinstitusjon, korttid 6 10 

Syketransport — 6 

Fengselshelsetjeneste 6 — 

Omsorgsboliger — — 

Psykisk helsehjelp i kommunen — — 

Fysio- og ergoterapitilbud — —  

Praktisk bistand — — 

Omsorgsstønad — — 
 
Antall  henvendelser under 5 blir ikke publisert, en strek betyr at antallet henvendelser er mellom 0 og 4. 
 
 

 

Hva henvendelsen omhandler   
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Saker registrert på kommunehelsetjenesten omhandler ofte oppfølging, diagnostisering og 
behandlingstiltak, hvilket gjenspeiler at svært mange av disse saker dreier seg om fastlege.   
 
Fastlegene spiller en viktig rolle for at pasienter skal motta nødvendig utredning og behandling. 
Henvisning til spesialisthelsetjenesten er en viktig del av dette. Av og til ser vi eksempler på at 
henvisningen inneholder mangelfulle opplysninger, følgelig har ikke spesialisthelsetjenesten korrekt 
vurderingsgrunnlag, og resultatet blir at pasienten ikke oppnår rett til helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten.  Pasienter må igjennom en runde med klage på avslått henvisning, eller 
innhenting av bedre opplysninger fra fastlege, før de oppnår rett til behandling.  Dette medfører 
selvsagt forsinket utredning og behandling, og en lengre periode hvor pasienten må slite med sine 
plager eller smerter. 
 
 

Sak - Om den viktige henvisningen 

 
En dame tar kontakt og forteller at hun for noen år tilbake fikk en uriktig diagnose ved Oslo 
Universitetssykehus (OUS). Rett diagnose er senere stillet fra privatpraktiserende spesialist med 
avtale, og vedkommende har vurdert at tilstanden krever operativ behandling. Denne typen 
operasjon må utføres ved OUS. Damen fremholder at spesialisten selv har jobbet på den aktuelle 
avdelingen, og slik sett er godt oppdatert på diagnosen og hva som vurderes som rett og nødvendig 
behandling. Både damens fastlege og spesialisten har tilskrevet OUS, men damen er usikker på om 
det er sendt ny henvisning, oppdaterte medisinske opplysninger, eller en anmodning om ny 
vurdering. Damen forteller videre at hun er avvist av OUS, og at det ser ut til at OUS avslår med 
bakgrunn i den diagnosen de selv har satt, og ikke har tatt hensyn til nye medisinske opplysninger. 
Pobo tilskriver OUS; Vi ber om en begrunnelse for avslått henvisning, og anmoder om en snarlig ny 
vurdering på bakgrunn av damens omfattende og tiltagende plager. OUS svarer at de slett ikke er 
uvillige til å vurdere damens tilstand på nytt, og de lover å innkalle henne i løpet av kort tid (hvilket 
de også gjorde). OUS skriver at de har blitt kontaktet av både spesialisten og av damens fastlege, 
men at de ikke oppfatter å ha mottatt noen ny henvisning, eller opplysninger av en slik art at det var 
grunnlag for ny vurdering.  

 
Pasient- og brukerombudene i Norge har i flere år anbefalt at pasienter bør tilbys kopi av 
henvisninger. 
 
 
 

TILBAKEBLIKK PÅ KOMMUNEBESØK 2017 

 
Vi har i 2017 besøkt mange av Østfolds kommuner, og også fire av fem Helsehus i fylket. Både 
befolkningen generelt, helsepersonell, pasienter og pårørende, samt ledere i helse- og 
omsorgstjenestene var i vår målgruppe. Vi ønsket å informere om pasient- og brukerrettigheter, og 
om ombudsordningen, og i tillegg tilegne oss kunnskap om de ulike kommunene. Det var også 
spennende å høre om det samarbeidet kommunene har rundt drift av Helsehusene, herunder 
akutte kommunale døgnplasser, rehabiliteringstilbud og ti lbud om lindrende behandling.  
Vi oppfatter det som svært viktig at ombudskontoret har en god dialog og samhandling med ledere 
og tjenestesteder i kommunene. Vi arbeider for samme sak, nemlig at alle pasienter og brukere skal 
motta trygge tjenester i tråd med sine rettigheter.  
Flere helse- og omsorgsledere ble svært forundret over antallet saker vi hadde registrert «på dem». 
Grunnen til at de selv hadde registrert et lavere antall saker, viste seg raskt å ha årsak i at vi 
registrerer saker som omhandler fastlege, per kommune. Fastlegene tilskrives direkte, og ikke via 
«sin» kommune, og sakene blir derfor ikke registrert av kommuneledelsen. Flere kommuner ønsker 
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at vi endrer denne praksisen, at vi skal sende kopi til helse- og omsorgsleder eller kommuneoverlege 
i slike saker. Det er kommunen som har ansvar for allmennlegetilbudet, som skal organisere 
fastlegeordningen, og sørge for at et tilstrekkelig antall leger deltar i ordningen. Kommunen har 
også ansvar for kvaliteten, og dette gjelder uavhengig av om tjenesten ytes av ansatte leger e ller om 
det inngås avtale med selvstendig næringsdrivende leger. Det er derfor forståelig at 
kommuneledelsen kan ha interesse av fastlegesakene i sin kommune, og vi kommer til å se nærmere 
på om vi skal endre vår praksis på dette området.  
 
 
 

 
SPESIALISTHELSETJENESTEN 
 
Om lag 68 % av sakene pobo mottok i 2017 omhandlet spesialisthelsetjenesten. I all hovedsak dreier 
disse sakene seg om Sykehuset Østfold HF, men vi har også en andel saker vedrørende Oslo 
universitetssykehus (OUS). I gruppen andre finner vi i tillegg til Akershus universitetssykehus (AHUS), 
også flere saker som omhandler avtalespesialister og private med avtale.  
 
 
Henvendelsene fordelt på tjenestested – antall saker 

 
 
Andre; Helseforetak i  landet for øvrig, og avtalespesialister 
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Henvendelsene fordelt på tjenesteområder 

Spesialitet 2016 2017 

Ortopedisk kirurgi 108 80 

Psykisk helsevern for voksne 57 78 

Onkologi 58 50 

Nevrologi 32 37 

Hjertesykdommer 24 29 
Gastroenterologisk kirurgi 18 22 

Radiologi og billeddiagnostikk 14 16 

Fordøyelsessykdommer 13 14 

Psykisk helsevern barn og unge    14 

Øyesykdommer 12 11 

Lungesykdommer  11 
Øre-nese-halssykdommer 16 10 

Nyresykdommer  10 

Urologi  10 
 
I  løpet av arbeidet med årsmeldingen har vi  avdekket at noe av tallmaterialet for 2016 ikke var korrekt. Vi hadde en 
underrapportering på flere tjenesteområder, og dette er korrigert i årets tabell.  

 

 

Hva henvendelsene omhandler 
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Sak - Om rutinesvikt, medikamenthåndtering, og endring av rutiner  

En tidligere nyretransplantert pasient var grunnet annen sykdom, innlagt på sykehus sommeren 2017, 
og ble under oppholdet feil-medisinert. Pasienten ble overført fra et sykehus til et annet, og hadde 
med seg medisiner for 1 uke. Mottakersykehuset skulle bestille og administrere videre medikasjon. De 
fremholder i ettertid at innkomstrutiner ble gjennomført, inkludert samstemming av 
medikamentliste. Sykepleier bestilte medisiner, men overså at den aktuelle medisinen ikke var i 
depotform. Feildoseringen ble gitt under hele sykehusoppholdet, noe som medførte en for lav 
totaldose. Feilen ble oppdaget ved poliklinisk nyrekontroll i etterkant av innleggelsen. 
Feilmedisineringen kunne medført alvorlige konsekvenser med tranplantatavstøtning, men heldigvis 
gikk det bra med pasienten. Pobo tilskrev sykehuset med klage i saken, og stilte blant annet spørsmål 
om rutiner for informasjonsutveksling ved overføring av pasienter, og om rutiner for rekvirering og 
håndtering av legemidler. Sykehuset beklager i sitt svar, feilmedisineringen på det sterkeste. De har 
behandlet saken i sitt kvalitets- og forbedringssystem, og den er også tatt opp med involverte 
sykepleiere og leger. Sykehuset skriver videre at saken avdekket flere avvik, og har medført en 
handlingsplan for forbedring av rutiner for en sikrere medikamenthåndtering.  

 

TANKER OM TALL FRA SPESIALISTHELSETJENESTEN I ØSTFOLD 

Henvendelsene som omhandler spesialisthelsetjenesten fordeler seg forholdvis likt på fagområder / 
spesialiteter fra år til år, og i tråd med hva vi ser på landsbasis. Ortopedisk kirurgi har i mange år vært 
det området med desidert høyest antall henvendelser, vi registrerer en gledelig nedgang i 2017.  

For 2017 ser vi en betydelig økning i saker som omhandler psykisk helsevern. Det er både en økning i  
antall henvendelser som omhandler barn og unge, og i saker som omhandler voksenpsykiatri, totalt 
92 saker. Svært mange av sakene omhandler DPS ́ ene rundt om i fylket. En rekke saker om avslag på 
henvisning, i tillegg til saker som omhandler mangelfull oppfølging og behandling.  

Vi har i 2017 også hatt flere saker der unge mennesker med spiseforstyrrelser har opplevd ikke å 
motta adekvat psykisk oppfølging, eller at behandlingstilbudet er dårlig koordinert når ulike 
somatiske og psykiatriske avdelinger skal samhandle.  

Flere pasienter med hjerteproblematikk av ulik art, har kontaktet oss i 2017. Manglende innkalling til 
kontroll av f.eks. pacemaker, har skapt mange utrygge pasienter.  Også andre medisinske avdelinger 
er «godt representert», hjerte-kar er nevnt, men vi hadde også mange henvendelser som omhandlet 
nevrologisk avdeling og lungeavdelingen. Henvendelsene gjelder både poliklinikker og sengeposter. 
Lav bemanning og mangelfull kompetanse virker til å gi frustrerte helsepersonell som ikke makter å 
skåne pasientene for interne utfordringer. Vi erfarer at helsepersonell bruker bl.a. 
bemanningssituasjonen som unnskyldning, når de ikke makter å oppfylle pasientenes forventninger 
til god behandling og omsorg.  

Kapasiteten ved øyeavdelingen i Moss, virker også til å by på utfordringer, vi har hatt flere 
henvendelser om ventetid og utsatte operasjoner her.  

 

 

«HVORDAN HAR VI DET I DAG, KALNES?» 

Som man kan utlede av nest siste avsnitt over, finner vi grunn til bekymring for det sykehustilbudet 
Østfolds befolkning har. Temaet er gjennom året belyst en rekke ganger i ulike media, og stadig 
dukker det opp nye saker. Både pasienter, pårørende og ansatte ved sykehuset varsler om 
opplevelser, erfaringer og kritikkverdige forhold ved sykehuset.  
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Bekymringen gjelder kapasitetsproblemer, korridorpasienter og bemanningsutfordringer – det siste 
spesielt på hjerte-kar avdeling hvor 50 % av pleierne har sluttet i løpet av ett år.  

Bekymringen knytter seg også til akuttmottaket, og fremdriften for utvidelsen av mottaket. 
Situasjonen er svært vanskelig, og vi hører daglig om frustrasjon fra både pasienter og pårørende, av 
og til også fra helsepersonell. Samhandling internt mellom avdelinger, informasjonsflyt og logistikk 
blir skadelidende. Vi oppfatter at det totalt sett er en betydelig fare for pasientsikkerheten som følge 
av de forhold som nå gjør seg gjeldende. Situasjonen antas å tilspisse seg ytterligere når Kalnes fra 
02.05.18, også skal være lokalsykehus for Vestby kommunes 17 000 innbyggere, hvilket vil bety en 
pasient-økning på 5-6 %. Vi vil følge utviklingen nøye, og forventer at sykehuset generelt, og kvalitet- 
og pasientsikkerhetsavdelingen spesielt, jobber systematisk med forbedringsarbeid.   
 
 

Sak - Om mangelfull oppfølging og kommunikasjon 

Etter å ha mottatt upåklagelig behandling i forbindelse med en operasjon ved et Oslo-sykehus, ble 
pasienten utskrevet til hjemmet. Oppfølging i form av bl.a. fjerning av sting og kateter skulle utføres 
på Sykehuset Østfold Kalnes (SØK) etter en oppgitt tid. Innkalling skulle komme fra SØK. Tiden gikk, 
og pasienten fant det tilslutt nødvendig å ringe SØK. Pasienten fikk da opplyst at innkalling var sendt 
– til en time et stykke frem i tid. Pasienten påpekte at dette ikke var i tråd med anbefalingen fra Oslo -
sykehuset. «Vi har ikke kapasitet, og det er ikke farlig å gå med kateter». Pasienten oppfattet 
sekretærens svar som arrogant avvisende. Pasienten kontaktet Oslo-sykehuset, og ble umiddelbart 
tatt i mot slik at det som skulle utføres ble gjort til rett tid. Måten pasienten ble møtt på ga en 
fornemmelse av å være et produksjonsobjekt på et samlebånd. Pasienten klandrer ikke sekretæren, 
men systemet, og spør seg; «er jeg en forretningsidé eller pasient?» 

Overstående sak kan stå som et eksempel på utallige henvendelser til vårt kontor, som omhandler 
ventetid, utsatte timer og kontroller, hvor årsaken legges på kapasitets- og eller 
bemanningsutfordringer. Dessverre er ofte kommunikasjonsformen fra ansatte på sykehuset preget 
av lite empati og mangelfull informasjon, og derav ofte godt egnet til å skape utrygge pasienter.  
 
Heldigvis er det slik at langt de fleste opplever å bli godt ivaretatt når behovet for sykehustjenester 
melder seg. Vi ønsker å ha tillit til at pasienter og pårørende kan forvente god behandling og 
omsorgsfull pleie i møte med Sykehuset Østfold. Pasienter er prisgitt dem som skal ivareta dem, og 
kan ofte føle seg små i møte med en ukjent sykehusverden. Når vi blir pasienter, ønsker vi at noen 
spør; «hva er viktig for deg?» 
 
 

Mellom sårbarhet og tillit - «Tilslutt er den subjektive opplevelsen av møtet med tjenester og 
personell heilt avgjørende for hvordan pasienter og brukere vurderer kvaliteten. Helse- og 
omsorgstjenesten er stedet for tap av egenkontroll. Møtes jeg av nødvendig omsorg? Blir jeg hørt og 
sett som heilt menneske? Bærer kontakten preg av varm profesjonalitet eller av den kjølige varianten 
som ikke har rom for å uttrykke innlevelse?» 

Sitatet er hentet fra en kronikk av Kjell J. Vang, seniorrådgiver hos pasient- og brukerombudet i 
(Nord)Trøndelag. 
 
 
Bekymring meldes videre  
Pasient- og brukerombudet vil ta opp bekymringen for Kalnes i neste møte med Helse Sør Øst RHF.  
Vi oppfatter det som svært viktig at ledelsen i det regionale helseforetaket er kjent med hva slags 
pasientopplevelser, utfordringer og bekymringer ombudene erfarer gjennom sitt arbeid.  
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Også i møte med Fylkesmannen i Østfold vil forholdene ved Kalnes bli tatt opp. Vi er kjent med at 
Fylkesmannen i løpet av 2017 har åpnet tilsynssaker på bakgrunn av bekymring fra ansatte, og vi har 
selv oversendt en rekke saker for tilsynsmessig vurdering.   
 
 
 

FOKUSOMRÅDE 2017 
 
Både i 2016 og 2017 har alle ombudene i Norge hatt et felles fokusområde - Migrasjonshelse.    
Vi har derfor merket ut henvendelser hvor ikke- norsk etnisitet blir presentert som problem, eller vi 
tenker det er et problem.  
Hovedformålet i 2017 har vært å innta noen arenaer hvor vi gjennom informasjon kunne bidra til å 
høyne kunnskapen om pasient- og brukerrettigheter hos ikke-etnisk norske innbyggere i Østfold. Vi 
hadde også et mål om å bistå i et høyere antall enkeltsaker for denne gruppen. I løpet av året har vi 
derfor både kurset oss selv, og deltatt inn i introduksjonsprogrammet i Moss kommune.  
Vi skulle gjerne gjort mer av dette viktige arbeidet rundt i hele Østfold, men personalressursene har 
nødvendiggjort strenge prioriteringer ift hvor mye tid vi kunne benytte til dette arbeidet.  
Statistikken viser at vi også i 2017 fikk svært få henvendelser som kunne merkes ut som 
Migrasjonshelsesaker, faktisk kun 17 (2016 - 16). Disse sakene fordeler seg med 8 på 
spesialisthelsetjenesten og 9 på kommunehelsetjenesten. Sakene vedrørende 
kommunehelsetjenesten dreier seg om fastlege, hjemmetjenester og omsorgsstønad.  
I spesialisthelsetjenesten omhandler sakene spørsmål om feil diagnose eller behandling, og spørsmål 
om rett til erstatning. Vår oppfatning er at vi fortsatt har en underrapportering av saker hvor ikke -
norsk etnisitet er årsak, eller delvis årsak, til problemene som har oppstått. Vi vil derfor fortsette 
arbeidet med Migrasjonshelse, og bl.a. tilby foredrag og informasjon rundt om i kommunenes 
introduksjonsprogram. 
 
 

Sak – Om språkutfordring, kunnskap og tildeling av tjenester 
 
En familie med innvandrerbakgrunn har et barn med omfattende hjelpebehov. Til tross for flere 
samarbeidende instanser, har kommunen hverken opprettet IP, ansvarsgruppe eller koordinator. Det 
er åpenbart store utfordringer med kommunikasjonen, og oppfølging av barnets tjenestebehov og 
rettigheter. Foreldrene har dårlige norskkunnskaper, og er også usikre mht. sine rettigheter. Pobo tok 
saken opp med kommunen, og anmodet dem om å gå i dialog med foreldrene ved hjelp av tolk. Vi 
påpekte retten til IP, og behovet for en koordinator og en ansvarsgruppe. I svaret fra kommunen 
erkjenner de at kommunikasjon og samarbeid med foreldrene har vært utfordrende, og at både 
kommunen og foreldrene over en lengre periode har slitt med språklige utfordringer og misforståelse. 
Pobo har i forbindelse med oppfølging av saken bistått foreldrene i flere møter med kommunen, og 
en IP er nå på plass, det samme gjelder koordinator og ansvarsgruppe. 
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PASIENT- OG BRUKEROMBUDETS ANBEFALINGER  

 
I pasient- og brukerrettighetsloven § 8-7, 3. ledd heter det: 
 
«Pasient- og brukerombudet har rett til å uttale sin mening om forhold som hører under ombudets 
arbeidsområde, og til å foreslå konkrete tiltak til forbedringer.» 
 
Vi avslutter derfor Årsmelding 2017 med noen anbefalinger forankret i de erfari nger vi har gjort oss 
gjennom rapportåret – for øvrig de samme anbefalingene som gis fra ombud over hele landet, og 
som gjenfinnes i vår Nasjonale Årsmelding 2017 – Pasient- og brukerombudene i Norge. 
 
 

• Alle kommuner bør tilby forebyggende hjemmebesøk til eldre over 80 år som ikke allerede 

mottar helse- og omsorgstjenester. 

• Det bør gjennomføres et kompetanseløft på pasient- og brukerrettigheter blant ansatte i 

helse- og omsorgstjenestene. 

• Pasienter bør tilbys kopi av henvisninger, epikriser og prøvesvar.  

• Det bør gjennomføres tiltak for å bedre kompetanse på bruk av tolk, slik at helsetjenestens 

ansvar for å bestille tolk ved behov etterleves. 

• Ungdom mellom 16 og 18 år bør fritas for å betale egenandel hos fastlegen. 

• Utskrivingssamtaler bør være en selvfølgelig avslutning på ethvert sykehusopphold. 
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