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Årsmelding 2017 Pasient- og brukerombudet i Østfold 

 

Sammendrag: 
Sykehuset Østfold har mottatt årsmelding fra Pasient- og brukerombudet i Østfold for 2017. Det 
er en nedgang i henvendelsene som omhandler SØ. Sakene fordeler seg forholdvis likt på 
fagområder og spesialiteter fra år til år, og fordelingen er i tråd med hva man ser på landsbasis. 

 

Forslag til vedtak:  

 
Styret tar årsmeldingen for 2017 fra Pasient- og brukerombudet i Østfold til orientering. 
 
Sarpsborg, den 23.03.2018 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Årsmelding 2017 Pasient- og brukerombudet i Østfold 
  



  

Sykehuset Østfold   

Styremøte 9.4.2018 Side 2 av 2 

Styresak nr.: 24-18  

 
1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 

Administrerende direktør anbefaler at Pasient- og brukerombudets årsmelding tas til orientering. 
 

2. Faktabeskrivelse 

Pasient- og brukerombudet har registrert 420 henvendelser vedrørende SØ. Det er flest 
henvendelser som gjelder psykisk helsevern og rusbehandling (92). Fagområdene ortopedi (80) og 
kreft (50), som er de neste på statistikken, hadde en nedgang i antall henvendelser i 2017. Om lag 
en tredel av henvendelsene var angående behandlingstiltak, og deretter oppfølging (etter 
behandling), mens diagnostisering var tredje mest representert i henvendelsene. 
 
SØ registrerer alle saker fra Pasient- og brukerombudet for saksbehandling i Public 360. Det var en 
nedgang i antall saker inn til sykehuset i 2017 sammenlignet med 2015 og 2016, som er i samsvar 
med nedgangen i antall henvendelser til Pasient- og brukerombudet som vedrører SØ.  
 
• Pasient- og brukerombudet 2015                                         135                                         
• Pasient- og brukerombudet 2016                                         150 

 Pasient- og brukerombudet 2017                                         117 
 
Sakene besvares som regel med uttalelser fra ansvarlige for behandlingen og vedlegges ofte kopi 
av pasientjournalen ved oversendelse til Pasient- og brukerombudet.  
 
SØ benytter tilbakemeldingene fra pasienter og pårørende til forbedringsarbeid både overordnet 
på sykehuset og ved den enkelte enhet. Levereglene i sykehuset må følges opp når det gjelder å 
behandle pasienter, pårørende og hverandre med høflighet og respekt og gi pasientene 
tilstrekkelig og god informasjon slik at de kan medvirke og delta i valg av behandling. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

I følge årsmeldingen for 2017 har antall henvendelser til Pasient- og brukerombudet i Østfold som 
gjelder SØ gått ned fra 458 i 2016 til 420 i 2017. Nedgangen er i overenstemmelse med antall 
saker fra pasient- og brukerombudet registrert inn i SØ.  Tallene må også sammenholdes med en 
betydelig aktivitetsvekst i SØ i 2017. 
 
Pasientombudet baserer deler av sin årsmelding på medieoppslag og bekymringsmeldinger som er 
til behandling hos Fylkesmannen. Fylkesmannen har ennå ikke konkludert i disse sakene. Slik det 
er sedvane for, har SØ ikke kommentert slike saker i media mens de er under tilsyn. Etterspurt 
dokumentasjon er overført tilsynsmyndigheten innen gitt frist.  
 
Administrerende direktør vurderer at det ikke er samsvar mellom dokumenterte grunnlagsdata i 
årsmeldingen, og det Pasient- og brukerombudet oppfatter som en betydelig fare for 
pasientsikkerheten.   
 
Administrerende direktør vurderer det som dårlig forvaltningsskikk når pasient- og 
brukerombudet konkluderer slik det gjøres, uten etterprøvbar dokumentasjon. Dessuten har dette 
bidratt til å skape økt uro i befolkningen på et ufullstendig grunnlag. 


