
Pasient- og brukerombudet

Marianne Eek
pasient- og brukerombud i Viken, kontor Moss



Pasient- og brukerombudet i Viken, 
kontor Moss holder til i Lilleeng 
Helsepark.

Kontoret har 4,5 stillinger; 
i tillegg til ombudsstillingen har vi  
3 seniorrådgivere og en 
rådgiverressurs som deles med 
ombudskontoret i Viken, kontor 
Drammen



§ 8-1. Formål
Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser 
og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten, den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene.

§ 8-7. Pasient- og brukerombudets oppgaver

Pasient- og brukerombudet skal i rimelig utstrekning gi den som ber om det 
informasjon, råd og veiledning om forhold som hører under ombudets arbeidsområde. 
Pasient- og brukerombudet skal gi den som har henvendt seg til ombudet, 
underretning om resultatet av sin behandling av en sak og en kort begrunnelse for 
resultatet. 

Pasient- og brukerombudet har rett til å uttales sin mening om forhold som hører 
under ombudets arbeidsområde, og til å foreslå konkrete tiltak til forbedring. 

Pasient- og brukerombudet bestemmer selv hvem uttalelsene skal rettes til. 
Uttalelsene er ikke bindende. 

Pasient- og brukerombudet skal underrette tilsynsmyndighetene om tilstander som 
det er påkrevd at disse følger opp. 

Pasient- og brukerombudet skal sørge for å gjøre ordningen kjent. 



Det betyr at vi er:

• Talerør

• Lyttepost

• Oversetter

• Hjelper/megler

• Uten instruksjonsmyndighet

• Avhengig av legitimitet



Individnivå

- råd og veiledning

- informasjon

- muntlig / skriftlig kontakt med 
tjenestestedet

- deltagelse i møte med tjenestestedet

- bistand i saker til Norsk 
pasientskadeerstatning

- bistand i klager til 
tilsynsmyndighetene

Systemnivå

- tilbakemeldinger etter individsaker, 
leverandør av pasienterfaringer

- dialog med tjenestestedene

- brukerutvalg & kvalitetsutvalg

- møter med brukerorganisasjoner

- reise prinsipielle spørsmål til rette 
myndighet

- bekymringsmeldinger til 
tilsynsmyndighetene

- media

- årsmelding

Hvordan arbeider Pasient- og 
brukerombudet
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Erfaringer med ordningen

• Et supplement til formelle klagesystemer 

• Saker KAN løses uten at formelle klageinstanser trekkes inn 

• Smidige løsninger

• Kontaktskapende mellom tjenesten og pasienten/pårørende

• Et ønsket korrektiv, tilbakemelding om hvordan tjenestene fungerer

• Ting tar tid.

• Det er behov for oss!

Utfordring å være VAKTBIKKJE I DIALOG!



«Det er denne samhandlinga»

Årsmelding 2016 Pasient- og brukerombudene i Norge



Du finner mer om hvordan 
pasient- og brukerombudene 
arbeider, lenker til aktuelt lovverk 
og adresser og telefonnumre til 
alle ombudskontorene på

pasientogbrukerombudet.no

Årsmelding 2016 Pasient- og brukerombudene i Norge

https://pasientogbrukerombudet.no/


Velkommen til å ta kontakt med oss! 

• Telefon: 69 20 90 90

• Besøksadresse: Lilleeng Helsepark, Moss

• Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo

• E-post: viken.moss@pasientogbrukerombudet.no

• www.pasientogbrukerombudet.no

…og takk for oppmerksomheten☺

mailto:buskerud@pobo.no
http://www.pasientogbrukerombudet.no/

