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Kort om Pasient- og brukerombudet

15 kontor 

62 ansatte + avtale med Oslo kommune

Vestland fylke har kontor i Bergen og Førde

Nasjonalt koordinerende pasient- og brukerombud fra 2020

Ny strategi fra 2022

Nettside på egen plattform

Tettere samarbeid internt, kvalitetssikring og fagutvikling

Eget brukerråd fra høsten 2021

Ny grafisk profil
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Totalt antall henvendelser



Hvem får vi 
henvendelser om?



 Fastlegekrisen truer pasientsikkerheten. 20% av alle våre henvendelser i 2021 handler om 
fastlege og fastlegeordningen, og antall henvendelser innen dette området har økt hvert år siden 
2018. 

 Pasientens bosted skal ikke være avgjørende for hvilke helse- og omsorgstjenester som gis. Om 
man får og hvilken utredning, behandling og rehabilitering man får varierer med pasientens 
bosted og behandlingssted.

• Avvisningsraten innen Barne- og ungdomspsykiatrien ligger i snitt på 20% mens den innen 
somatikk ligger på mellom 5% og 7%. De siste fire årene har vi hatt en økning på over 25% innen 
psykisk helsevern som inkluderer både voksne og barn. 

Hovedpunkt fra nasjonal årsmelding 2021



Utvikling Vestland



Spesialisthelsetjeneste: 

Kirurgi og psykisk 
helsetjeneste

Kommunal helse- og 
omsorgstjeneste: 

Fastlege og sykehjem

Hvem får Vestland
henvendelser om?



Hvordan står det til på HDS?

2022 per 28.08 2021 2020 2019

Antall saker 17 34 29 33
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• Kvinne forverret sykdom – respirator. Tatt av etter 5 dager, pårørende mener det 
var for tidlig og at de ikke ble involvert i avgjørelsen. 

• Pårørende klager, pasient er død. For mye medisiner, lite omsorgsfull behandling 
på dødsleiet. 

• Ortopedisk operasjon, pasienten mener i etterkant at noe er feil, men blir avvist av 
lege. Det viser seg i etterkant at pasienten ble skadet under operasjonen. 

• Pasient innlagt ved ulike sykehus 5 ganger siste halvår, sterke smerter, usikker 
diagnose. HDS vil skrive ut pasienten, pårørende er bekymret og klager. 

• Pasient innlagt HDS faller under toalettbesøk på natten, mener seg skadet og ber 
om legetilsyn. Det blir avvist. Dagen etter oppdages to benbrudd.

• Pasient henvist HDS, men fått tilbud fra HUS. Vil ikke til HUS, ber om råd for å 
komme til HDS.

• Pasient kontakter oss. HDS og HUS er uenig i behandlingstiltak, pasienten 
behandles begge steder og er bekymret. 

Eksempel på saker fra HDS siste 12 mnd




