
Hvordan informerer sykehusene om klageadgangen ved 
avviste henvisninger og hvordan saksbehandles eventuelle 
klager?
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Fastlegene: – Sinne og avmakt

– Det er en frustrerende blanding av sinne og avmaktsfølelse, 
sier Petter Brelin, leder av Norsk forening for allmennmedisin.
30 prosent av henvisningene til psykisk helsevern blir avvist.

Det er også store variasjoner landet over: Noen avviser opp mot 
halvparten av henvisningene, andre avviser nesten ingen. 

Publisert: 2017-08-15 19.03 
Anne Grete Storvik, Dagens Medisin

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/08/15/tusenvis-avvises--uten-undersokelse/


Pasient- og brukerrettighetsloven

§ 1-1. Formål

Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang 
på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere 
rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten.

Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet 
mellom pasient og bruker og helse- og omsorgstjenesten, 
fremme sosial trygghet og ivareta respekten for den enkelte 
pasients og brukers liv, integritet og menneskeverd.



Hjelper det med pasientrettigheter?

Helsetilsynets tilsynsmelding 2016

Klagesaker om manglende oppfyllelse av rettigheter…

Pbrl. 2-1b. Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten

517 vurderinger

78 helt eller delvis medhold (15%)



Barne- og ungdomspsykiatrien
Besøk i 2015/2016

• Mangelfull kapasitet. Stadig økning i antall henvisninger. Til tross for 
flere barn med behov for hjelp, er det ikke flere ansatte. For å kunne 
gi flere pasienter et tilbud, ser behandlerne seg nødt til å redusere 
behandlingstilbudet eller avslutte behandlingen tidligere for de som 
allerede er pasienter i systemet. 

• Få fristbrudd, til tross for at behandlingstilbudet ble beskrevet som
mangelfullt.

• Mangelfull kunnskap om pasient- og brukerrettighetsloven, 
herunder klagereglene



Hjelper det med pasientrettigheter?
Pasient- og brukerrettighetenes utfordrere

• Økonomi

• Økonomiske insentiver

• Prioritering, eks vridningseffekt av pakkeforløp 

• Mangel på prioritering

• Vridningseffekter av rapporteringskrav, skrives ut til avtalespesialister

• Mangelfull kontroll av etterlevelsen

• Kunnskap om rettighetene, i befolkningen

• Kunnskap om rettighetene, i helse- og omsorgstjenestene



Hvordan kan ansatte bidra til at rettighetene i 
større grad gir en rett?

• Sørg for vedtak som er grunngitt og dermed gir et bedre 
utgangspunkt for å forstå, og eventuelt for å klage

«kan ikke se at pasienten får nytte av behandlingen»

«ikke motivert»

«bør kunne få bistand i kommunen»

«har mottatt hjelp tidligere….»



Hvordan kan helsepersonell bidra?

• Følg reglene om pasienters klageadgang

• Informere om klageadgangen
«Skriver personlige avslag, og da har vi valgt først å informere om 
klageadgangen i et vedlegg»

«innvilger dagsenterplass i et vedtak, og informerer om omfang i et 
eget brev»

• Bidra til at de som trenger det får klagebistand ved 
behov



Pasient- og brukerrettighetsloven

§ 7-2. Klage mv.

Pasient eller bruker eller dennes representant som mener 
at bestemmelsene i kapitlene 2, 3 og 4, samt § 5-1, § 6-2 og 
§ 6-3 er brutt, kan klage til Fylkesmannen. Klagen sendes til 
den som har truffet enkeltvedtaket eller avgjørelsen



Hvorfor får Fylkesmannen så få klager?

• Tjenestestedene kan ikke eller følger ikke klagereglene!

Eks «Videre fremgår det at dersom pasienten ønsker å få saken 
vurdert av tilsynsmyndighetene, har hun i henhold til lov om 
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4 anledning til selv å 
anmode om dette. Anmodningen skal rettes til Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus.»



HVA NÅ?

• Helsemyndighetene bør investere i en informasjonskampanje rettet mot 
landets innbyggere og en særskilt rettet mot helsepersonell

• Ansatte må fatte vedtak som grunngir hvorfor pasienter får avslag

• Ledelsen i helseforetakene må sikre gode rutiner for klagesaksbehandling
• OBS Kontakt ledelse og grasrota

• Tilsynsmyndighetene må sikres kapasitet til å følge opp sakene

• Helsepersonell klager på manglende ressurser, men bidrar ikke til å 
synliggjøre ved fristbrudd og klagesaker – hva gjør vi med det?



Pasient- og brukerombudene 

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta 
pasientens og brukerens (og pårørendes)  behov, interesser 
og rettssikkerhet overfor den statlige 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 
sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene.  
Pasient- og brukerrettighetsloven kap 8

Alle kan henvende seg til Ombudet – også ansatte



En vaktbikkje i dialog

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus

Sosial- og eldreombudet i Oslo

Lille Grensen 7

0159 OSLO

tlf.:22 13 90 20

e-post: post@ombudet.no

www.ombudet.no

mailto:post@ombudet.no
http://www.ombudet.no

