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Høring - Etablering av nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud 
 
Det vises til brev fra Legeforeningen datert 9.10.2018 om ” Høring - Etablering av nasjonalt eldre-, 

pasient- og brukerombud".  

  

Norsk overlegeforening (Of) har behandlet høringen på sitt styremøte 5. november 2018.  

 

Bakgrunn: 

Regjeringen har sendt på høring forslag om å etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud. 

Det foreslås at ombudene i fylkene skal bytte navn til Eldre-, pasient- og 

brukerombud. Det nasjonale ombudet skal i tillegg være ombud for et fylke og lokaliseres 

sammen med ombudet i dette fylket. 

 

Det foreslås videre å lovfeste at det nasjonale ombudet skal lede ombudskollegiet, bidra til utvikling av 

felles arbeidsmetodikk, bistå de øvrige ombudene med systematisk kompetanseutvikling og veiledning, 

gi råd i enkeltsaker, bidra til gode fellesløsninger, bidra til felles forståelse av prinsipielle saker og følge 

med på hvordan ulike grupper av pasienter og brukere prioriteres ved tildeling av helse- og 

omsorgstjenester.  

 

Ansvarsområdet for det nasjonale ombudet og de lokale ombudene skal fortsatt være avgrenset til 

helse- og omsorgstjenester fra stat og kommune. Dette gjelder også for eldre pasienter og brukere. 

Det foreslås også å utvide ombudenes ansvarsområde til å omfatte den fylkeskommunale 

(offentlige) tannhelsetjenesten.  

 

Of mener følgende: 

• Of støtter etablering av et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud, og kan ikke se at særskilt 

satsing på ombudstjenester også for eldre pasienter er kontroversielt. 



• Of mener at ombudets oppgaver også bør omfatte private ytere av helse- og omsorgstjenester 

som ikke har avtale med det offentlige, da pasienter kan trenge rådgiving og ombudstjenester 

også etter behandling fra disse. 

• Of mener at ordet ”Helse” bør inngå i ombudets navn, for eksempel ”Helseombud for eldre-, 

pasienter og brukere”, for å virke klargjørende i forhold til ombudets oppgaver. 

 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk overlegeforening 
Jon Helle (sign.) 
leder 

 

 

  

 

   

 




