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Forord 

Helse- og omsorgstjenestene i Hedmark og Oppland er under omstilling. Mange kommuner 

gjennomgår tjenestene innenfor helse- og omsorgssektoren for å tilrettelegge for fremtidens 

utfordringer med blant annet økning i antall eldre. Det gjennomgående målet er at flere skal kunne 

bo hjemme så lenge som mulig. Jeg støtter denne ambisjonen, men mener også at vi fortsatt må 

tilrettelegge for bomiljøer og institusjonspregede løsninger hvor eldre pleietrengende og for 

eksempel pasienter med demenssykdom, kan få et helhetlig tilbud.  Det er for store variasjoner 

mellom kommunene i Innlandet når det gjelder tilbudet til de eldre, både sykehjemstilbudet og den 

hjemmebaserte omsorgen. Vi må unngå at vi får flytting mellom kommuner grunnet manglende 

prioritering av helse- og omsorgstjenestene i enkelte kommuner. Det er ingen tjent med. 

I spesialisthelsetjenesten i Innlandet har vi endelig fått en beslutning om nytt hovedsykehus – 

Mjøssykehuset. Alt ligger nå til rette for et fremtidig solid spesialisthelsetjenestetilbud for Innlandets 

befolkning. Får vi i tillegg på plass bedre prehospitale tjenester og en langt tettere samhandling 

mellom Sykehuset Innlandet og kommunene, er vi på rett vei. Mye oppmerksomhet rettes nå mot 

driften ved Sykehuset Innlandet. Økonomien skal i balanse. Jeg er bekymret for konsekvensene av 

kutt i antall sengeplasser, begrensinger i kapasitet i pasienttilbudet og økt ventetid. Vi følger 

situasjonen og hvilke konsekvenser endringene har for pasientene.  

I 2018 ble det foreslått å etablere et nasjonalt eldre, pasient- og brukerombud innenfor pasient- og 

brukerombudsordningen. Slik ble det ikke – heldigvis. Vi får mange henvendelser fra eldre og er 

ombud for alle aldersgrupper. Ombudet er nå inne i en endringsprosess hvor vi skal definere 

fremtidens pasient- og brukerombudsordning. Pasientene, brukerne og deres pårørende trenger en 

ombudstjeneste som både har lokal kunnskap og legitimitet, kan fronte svikt og urett nasjonalt og er 

tydelig overfor nasjonale beslutningstakere, og har tilstrekkelig kapasitet til fortsatt å kunne løse 

saker raskt og effektivt. Kort vei fra henvendelse til handling er ombudets fremste fortrinn. Jeg er 

også glad for at regjeringen har besluttet å utrede et NAV-ombud inn under vår ordning. NAV sine 

tjenester og handlemåte har nær sammenheng med helse- og omsorgstjenestene. 

 

Hamar, 19.03 2019 

 

Tom Østhagen 

Pasient- og brukerombud 
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1. Ombudet anbefaler 
 

• Sykehuset Innlandet må implementere gode rutiner i hele organisasjonen for måten klager blir 
håndtert på. 
 

• En god struktur for gjennomføring av møter med pasient og pårørende er nødvendig for å sikre 
god dialog og læring  
 

• Klagesvar bør svare på hovedspørsmålene i klagen og gi en uforbeholden unnskyldning der det 
er grunnlag for det   
 

• Klager bør besvares senest innen 3 måneder.  
 

• Kommunene i Hedmark og Oppland må sørge for tilstrekkelig ressurser til sine sykehjem slik at 
tjenestene kan gjennomføres med god kvalitet og tilstrekkelig bemanning 

 

• Kommunene i Hedmark og Oppland må sørge for at alle ansatte i sykehjemmene har nødvendig 
kompetanse 

 

• Helsepersonell må informere om adgangen til å søke erstatning hos NPE uten å skape 
urealistiske forventinger om erstatning 

 

• Basert på funn i Tolga-saken må kommunene i Hedmark og Oppland foreta en gjennomgang av 
egne saker. Dette omfatter blant annet: 

 
o Manglende dialog og medvirkning 
o Feilført diagnose og diagnoser brukt feil 
o Sakene var ikke tilstrekkelig opplyst for å opprette vergemål, da dette likevel ble gjort, 

skulle vergemålene vært opphevet tidligere 
 

• Saken overfor/kvalitetssvikten hos Unilabs Røntgen Hamar viser at det er viktig at enhver 
virksomhet har kvalitetssystemer som fanger opp svikt i rutiner eller hos ansatte 
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2. Henvendelser til ombudet  
 

I 2018 mottok Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland 881 nye henvendelser. Dette 

omfatter klagesaker, generelle forespørsler, og saker utenfor vårt mandat.  

I tillegg til nye henvendelser i løpet av året arbeider ombudet med en rekke saker over flere år. Ved 

inngangen til 2018 var det fortsatt 132 saker til oppfølging fra foregående år. For eksempel saker om 

pasientskadeerstatning hvor ombudet bistår underveis inntil saken er avgjort, klagesaker hvor det av 

ulike årsaker tar lang tid å få saken avklart fra tjenestestedet eller andre eksterne parter, eller 

tilsynssaker hvor det tar tid før fylkesmannen og/eller Statens helsetilsyn fatter vedtak. 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall nye henvendelser de senere årene. 

År Antall nye 
henvendelser 
totalt 

Antall nye 
problemstillinger 

Antall nye 
klagesaker 

Antall nye 
forespørsler 

Antall nye 
henvendelser 
utenfor mandat 

2016 1012 896 745 174 93 

2017 1013 889 778 148 87 

2018 881 837 719 111 51 

 

Antall nye henvendelser totalt er summen av nye klagesaker, forespørsler og utenfor mandat. Antall 

nye problemstillinger viser det totale antall nye problemstillinger i klagesakene. En klagesak kan 

inneholde flere problemstillinger som ombudet tar opp til behandling, for eksempel klage på sykehus 

i tillegg til fastlege. Forespørsler kan være spørsmål om rettigheter uten at dette kan knyttes til et 

bestemt tjenestested. Utenfor mandat kan f.eks. være henvendelser om NAV og tannhelse som pr. i 

dag ikke er omfattet av ombudets mandat.  

Det har de senere år vært et økende antall nye henvendelser til ombudet. I 2018 er det derimot en 

reduksjon i antall nye henvendelser på 13 % (132).  Noe av årsaken til dette skyldes trolig innføring av 

ny telefoniløsning i 2018 og kapasitet/tilgjengelighet på telefon.  

3. Sykehuset Innlandet HF 

3.1. Henvendelser om Sykehuset Innlandet 
Pasient- og brukerombudene i landet mottok totalt 388 nye problemstillinger om Sykehuset 

Innlandet. Ombudet i Hedmark og Oppland har behandlet 364 nye klagesaker om Sykehuset 

Innlandet i 2018. Fordelingen på divisjoner og hva disse problemstillingene omhandler fremgår 

av tabellene og diagrammene nedenfor. 

Ombudet mottar flest klager på innholdet i tjenestene. Dette utgjør 56 % av det totale antall 

klager og omfatter f.eks. kvalitet i tjenestene, behandlingssvikt og komplikasjoner, pasientskader 

eller mangler ved diagnostisering og medisinering. Rettighetsklager utgjør 28 %. Rettighetsklager 

kan gjelde manglende oppfylte pasientrettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven som 

f.eks. informasjon og medvirkning, ventetid, eller avslag på rett til behandling i 

spesialisthelsetjenesten. Rettighetsklager omfatter også rettigheter etter helse- og 

omsorgstjenesteloven som f.eks. personlig assistanse i hjemmet, sykehjemsplass, 
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avlastningstiltak eller brukerstyrt personlig assistanse (BPA). System og saksbehandling utgjør de 

resterende sakene. Ombudet har ved flere anledninger påpekt svikt i håndtering av klagesakene 

ved Sykehuset Innlandet.  Det vises til kap. 3.2 nedenfor. 

 

 

 

Antall nye saker fordelt på divisjonene er relativt likt fra år til år. Vi registrerer likevel en viss 

nedgang i antall henvendelser om Gjøvik/Lillehammer og en svak økning sammenlignet med 

2017 i divisjonen Elverum/Hamar, Psykisk helsevern og Kongsvinger. Diagrammet nedenfor viser 

utviklingen fordelt på divisjon de siste fire år. 
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Flest saker til ombudet om Sykehuset Innlandet omhandler kirurgi, dernest følger psykisk 

helsevern. Fordelingen er relativt lik fra år til år. Det er en liten økning i antall saker om 

indremedisin (55 i 2017) nevrologi (19 i 2017) og øyesykdommer (13 i 2017) og noe færre 

innenfor både kirurgi og psykisk helsevern. 

 

 

 

Årsaken til at pasienter, brukere eller pårørende tar kontakt med ombudet er mange og 

sammensatte. I Sykehuset Innlandet er det flest henvendelser om behandlingstiltak (94), dernest 

diagnostisering (28), ventetid (21) og manglende tildeling av tjenester/avslag på rett til 

behandling. Sammenlignet med året før merker vi oss at vi mottar flere henvendelser om de to 

sistnevnte årsaker sammenlignet med tidligere år.  

Behandlingstiltak utgjør som tidligere år den klart største andelen. Dette omfatter saker der det 

for eksempel er pasientskade, komplikasjoner, eller det ikke er oppnådd forventet resultat av 

behandlingen. 

Oppførsel, medvirkning og informasjon utgjør en relativt stor andel av henvendelsene og til 

sammen 48 nye saker. Dette er på samme nivå som i 2017 hvor tilsvarende tall var 47. 
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3.2.   Svikt i klagehåndteringen ved Sykehuset Innlandet 
Det har tatt svært lang tid å få svar på enkelte klager fra Sykehuset Innlandet (SI). Dette gjelder et 

større antall enn det som har vært vanlig tidligere. I henhold til avtale mellom SI og ombudet skal 

klager og klagesvar sendes "tjenestevei", via ledelsen og divisjonsdirektørene. Dette er formelt 

riktig og skal sikre læring i organisasjonen, i tillegg til at det er i samsvar med god 

forvaltningsskikk. Imidlertid er mange av klagesvarene sendt oss direkte fra avdelingslege eller 

avdelingssykepleier uten å gå veien om ledelsen, og innholdet har til dels vært mangelfullt. 

I tillegg til å purre i hver enkelt sak, har ombudet tatt den mangelfulle saksbehandlingen opp 

både muntlig og skriftlig med ledelsen. Vi har stilt spørsmål ved de rutinene Sykehuset Innlandet 

har for klagebehandling. Vi hadde pr april 2018 ikke mottatt tilstrekkelig svar, men ble invitert til 

møte med divisjon Gjøvik – Lillehammer, som hadde mange slike saker. Sykehuset ønsker at "vi 

gjennom et tettere samarbeid kan (…) forbedre våre rutiner rundt vår håndtering av (...) klager". I 

to møter med ledelsen Gjøvik - Lillehammer ga vi våre anbefalinger om klagebehandling og 

dialog:  

- Svar innen 2-3 måneder 

- Hovedspørsmålene i klagen må besvares 

- Det behandlingsmessige vurderes, men også forhold som venting, holdninger og omsorg   

- Ønske om læring, refleksjon og forbedringsarbeid 

- God gjennomføring av dialogmøter  

- Beklage egne handlinger - og ikke pasientens opplevelse av situasjonen 

 
Også etter at disse møtene var gjennomført, fortsatte problemet med forsinkede og mangelfulle 

svar. Vi minnet sykehuset om våre anbefalinger og ba om at rutinene ble implementert. Etter dette 

mottok vi brev fra divisjon Gjøvik-Lillehammer som orienterte om at det er opprettet et nytt 

kvalitetsutvalg på avdelingsnivå som en del av forbedringsarbeidet. Ombudet er invitert til videre 

samarbeid og møte i det nye kvalitetsutvalget vinteren 2019.  
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I en sak ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger hadde pasienten gått med symptomer i to år før riktig 

diagnose ble stilt i Trondheim. Han klaget i samråd med ombudet i 2017, men svar drøyde. Etter 

gjentatte purringer over et helt år, ba ombudet om et møte for dialog og læring. Vi ga til kjenne at 

denne saken ikke hadde vært underlagt tilstrekkelig god behandling og viste til våre anbefalinger for 

klagebehandling. Avdeling og ledelse møtte pasienten og ga den beklagelse han etterspurte og 

fortjente. Det ble gitt uttrykk for konkrete læringspunkter både i behandling, og ikke minst i 

systemene for klagehåndtering.   

Anbefalinger:  

• Sykehuset Innlandet må implementere gode rutiner i hele organisasjonen for måten klager blir 
håndtert på. 

• En god struktur for gjennomføring av møter med pasient og pårørende er nødvendig for å sikre 
god dialog og læring.  

• Klagesvar bør svare på hovedspørsmålene i klagen og gi en uforbeholden unnskyldning, der det 
er grunnlag for det.   

• Klager bør besvares senest innen 3 måneder. 
 

 

4. Henvendelser om kommunale helse- og omsorgstjenester 
 

Halvparten av nye klagesaker til Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland gjelder 

kommunene (50%). Tilsvarende tall for året før var 42 %. Antallet saker de senere år fremgår av 

tabellen nedenfor. Antallet varierer noe fra år til år, men det er en forholdsvis større andel saker 

om Hedmark enn Oppland. Denne forskjellen har økt siste år og det er grunn til å anta at dette 

har sammenheng med at ombudet ikke er tilstrekkelig kjent i mange av Opplandskommunene.  
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4.1. Kommunene i Oppland 
I Oppland viser utviklingen i antall nye klagesaker fra 2017 til 2018 en økning for kommunene 

Lillehammer, Jevnaker og Nordre Land. Økningen i alle de nevnte kommuner gjelder flere saker 

om fastlegene. Mot 46 nye klager på fastleger i Oppland i 2017, har antallet økt til 68 i 2018. 

Dette vil si en økning på nær 50 % siste år. Flere kommuner sliter med å løse behovet for antall 

fastleger. Klagene handler om ventetid og tilgjengelighet, manglende informasjon og 

medvirkning, oppførsel og svikt i diagnostisering og oppfølging.   

 

 

    

4.1.1. Årsak til henvendelser om kommunene i Oppland 
Årsakene til at pasienter, brukere og pårørende kontakter ombudet er mange. Diagrammet 

nedenfor viser de områdene hvor det er fleste klagesaker i kommunene i Oppland. Det er en 

økning i antall saker som handler om diagnostisering. Videre er det en viss økning i saker om 

manglende tildeling av tjenester/avslag, men det er færre saker om mangler ved verdigheten 

i tjenestene. 
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4.2. Kommunene i Hedmark 
I Hedmark er det en økning i antall klagesaker i Hamar, Ringsaker, Stange, Eidskog, Åmot og en 

nedgang i saker om Kongsvinger og Elverum. I enkelte av de mindre kommunene som Grue og 

Åmot har ombudet mottatt klagesaker som viser alvorlige mangler i tjenestene. I Grue vises det 

særlig til kapitel 5 nedenfor om svikt i sykehjem. 
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4.2.1. Årsak til henvendelser om kommunene i Hedmark 
Diagrammet nedenfor viser de områdene hvor det er fleste klagesaker i kommunene i 

Hedmark. Sammenlignet med Oppland er det forholdsmessig flere saker om medisinering. 

Dette gjelder både i 2017 og i 2018. Manglende tildeling av tjenester/avslag utgjør også i 

Hedmark en forholdsvis stor andel av henvendelsene.  

 

 

5. Alvorlig svikt i sykehjem 
 

De fleste henvendelser til Ombudet gjelder fastlegene. På andre og tredje plass følger henvendelser 

om sykehjem og helsetjenester i hjemmet. Henholdsvis 55 nye henvendelser om sykehjem og 34 om 

helsetjenester i hjemmet.  

Enkelte kommuner utpeker seg negativt i sin håndtering av utfordringer i de nevnte tjenester. Når 

det gjelder sykehjem har forholdene ved Grue sykehjem fått stor oppmerksomhet i media og i 

enkelte henvendelser til ombudet. På tross av tilsyn og klagesaker til Fylkesmannen gjennom flere år 

har ikke kommunen  sørget for tjenester som tilfredsstiller behovene. Fylkesmannen har i flere saker 

rettet sterk kritikk mot kommunen for mangler ved sykehjemmet uten at dette har blitt tilstrekkelig 

fulgt opp. Det mangler systematisk oppfølging av tjenestene for å sikre at disse samsvarer med 

lovkrav, svikt i oppfølging av beboernes helse, mangler ved stell, pleie og omsorg og ansatte som 

mangler kompetanse til å gjøre arbeidet de er satt til. Ombudet mener at sakene også viser at 

Fylkesmannens tilsynsrolle ikke er tilstrekkelig til å få til nødvendig endring overfor kommunene. Når 

det avdekkes alvorlig svikt som ved Grue sykehjem er det avgjørende at politikerne tar sitt ansvar og 

følger opp. Dette har så langt ikke blitt gjort i Grue kommune i tilstrekkelig grad. Ombudet er 

bekymret for fortsatt alvorlig svikt som kan får direkte konsekvenser for pasienter og brukeres liv, 

helse og velferd.  
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I en henvendelse til ombudet forteller pårørende om far som er begynnende dement og beboer på 

langtidsplass ved Grue sykehjem. Pårørende ser at far mangler både tilsyn og stell. Etter et fall på 

sykehjemmet klager han over smerter, men får ikke annen hjelp enn smertestillende medisin. Et nytt 

fall senere viser at han har både brudd i hofteleddet og ribbensbrudd. Sykehusundersøkelsen viser 

også at han har dobbeltsidig lungebetennelse. Far dør etter det pårørende oppfatter som for store 

belastninger over tid. Saken er sendt til fylkesmannen og ombudet har bistått med informasjon, råd 

og veiledling underveis. 

Det er fortsatt store variasjoner mellom kommunene i Hedmark og Oppland når det gjelder 

sykehjemsplasser og innhold i tjenestene for beboere på sykehjem. Vi mottar henvendelser om 

manglende oppfølging av helsehjelp for beboere, hyppig utskifting av tilsynsleger og liten 

tilstedeværelse i sykehjemmene, manglende stell og omsorg, svikt i informasjon til pårørende og 

pårørende som opplever at de ikke når frem med sin kunnskap og erfaring om beboer overfor 

personalet og ledelse.  

Ombudene omtaler også disse temaene i vår nasjonale årsmelding – se vedlegg under overskriften 

"leve hele livet". 

Pasient- og brukerombudet etterlyser konkrete tiltak for å sikre at sykehjemstilbudet samsvarer med 

pasient- og brukerrettighetslovens grunnleggende formål, som er lik tilgang på tjenester, tjenester av 

god kvalitet og ivaretakelse av respekten for den enkelte. For å få dette til må det være tilstrekkelig 

bemanning og kompetanse i alle sykehjem.   

Anbefalinger: 

• Kommunene må sørge for tilstrekkelig ressurser til sine sykehjem slik at tjenestene kan 
gjennomføres med god kvalitet og tilstrekkelig bemanning 

• Kommunene må sørge for at alle ansatte i sykehjemmene har nødvendig kompetanse 

 

6. Mange henvendelser om pasientskadeerstatning  
 

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler erstatningskrav fra pasienter som er blitt påført en 

skade under behandling og oppfølging av helsevesenet. Dette gjelder saker både i 

spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Ombudet mottar hvert år 

mange slike henvendelser, og gir råd og bistand ut fra den enkeltes behov. De fleste sender selv inn 

sitt krav, men ombudet veileder gjennom søkeprosessen. 

Det er viktig at pasienten får riktig informasjon og realistiske forventninger til ordningen. Det er når 

det foreligger en svikt ved behandlingen og svikten har ført til at pasienten har blitt påført et 

økonomisk tap og/eller en varig skade av et visst omfang at man kan søke om erstatning fra NPE. Det 

gis ikke kompensasjon for "tort og svie" eller at behandlingsresultatet ikke er som forventet. 

Helsepersonell sin kjennskap til ordningen og vilkårene for å søke varerier, noe som kan føre til at det 

skapes urealistiske forventninger til ordningen. Når en lege har informert om at pasienten kan sende 
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en skademelding til NPE, kan pasienten lett tro at det innebærer at man har "krav på" erstatning. Slik 

er det ikke.  

Ombudet vil understreke at ordningen er viktig for de som har vært utsatt for svikt, og erstatning kan 

i noen grad kompensere for den skade og de merbelastninger som pasienten opplever. 

Sakene som ombudet bistår i fordeler seg på mange ulike fagfelt. "Svikt" kan være så mangt, fra 

forsinket diagnostisering med de konsekvensene det kan ha for pasientens behandling og prognose 

(jfr. omtale av Unilabs) til direkte feil eller utilsiktet skade forbindelse med kirurgiske inngrep.  

En pasient var innlagt til et mindre, kirurgisk inngrep i bihulene. I etterkant fikk pasienten omfattende 

smerter og uttalte plager. Dette gikk etter hvert ut over arbeidet og pasienten ble delvis ufør som et 

resultat av smertene. Pasienten gjennomgikk utallige undersøkelser uten at man sikkert kunne påvise 

hva som var feil. Her ble pasienten likevel til slutt tilkjent erstatning fra NPE fordi skaden var særlig 

stor og uventet i forhold til inngrepet. 

En yngre pasient fikk operert inn et implantat i øret, men fikk en del plager i form av smerter og 

ubehag i etterkant. Dette gikk også ut over pasientens studier som måtte avbrytes. Etter halvannet år 

ble pasienten re-operert og man fant da at det var gjenglemt et fremmedlegeme i øret under det 

første inngrepet. Dette var årsaken til pasientens plager. Ombudet anbefalte pasienten å sende 

skademelding til NPE. Saken er fortsatt til behandling. 

Eldre pasient oppsøkte fastlegen og beskrev symptomer forening med netthinneløsning. Fastlegen 

mente at det ikke var noe feil og sendte pasienten hjem. Ei tid seinere ble pasienten innlagt for 

øyeblikkelig hjelp og han ble hasteoperert. Pasienten har nå sterkt nedsatt syn på øyet og mener at 

mer av synet kunne vært reddet om fastlegen hadde henvist ham videre med en gang. Pasienten har 

selv sendt saken til NPE. Det foreligger p.t. ingen avgjørelse. 

Pasienten fikk påvist kreftsykdom i tunge og nedre del av munn og ble behandlet med cellegift og 

stråling. Behandlingen var vellykket, men pasienten ble påført omfattende skader etter strålingen. 

Pasienten har gjennomgått flere behandlinger i forbindelse med stråleskadene, men uten at 

resultatet har vært optimalt – verken i forhold til det kosmetiske eller det funksjonelle. Pasienten 

sendte erstatningskrav til NPE som avslo med den begrunnelse at det ikke var svikt i behandlingen og 

at uten behandlingen ville pasienten ikke overlevd sykdommen. Pasienten klaget på vedtaket, men 

har fått beskjed om at Helseklage opprettholder avslaget. Ved behandling av livstruende 

sykdomstilstander kan det tilkomme omfattende skader uten at det betyr at behandlingen har vært 

"feil". I slike situasjoner må man være villig til å akseptere høyere risiko. 

 

Ombudet sender jevnlig saker som dreier seg om psykisk helsevern til NPE. I likhet med sakene for 

øvrig, så er årsakene til svikten varierende. Det kan dreie seg om diagnostisering og spørsmål om 

riktig behandling/medisinering, det kan være spørsmål om samarbeid og oppfølging rundt utskriving 

fra institusjonsbehandling – for å nevne noe. Flere av sakene dreier seg om selvmord og reiser 

spørsmål om oppfølgingen av pasienten var god nok. Generelt er medholds-prosenten i disse sakene 

lav, men det er viktig at erstatningskrav fremmes – også på dette fagområdet. 
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Etterlatte etter en yngre pasient sendte krav til NPE fordi de mente at pasienten ikke hadde fått god 

nok oppfølging etter en utskrivelse fra en døgninstitusjon.  Pasienten tok sitt eget liv seks uker etter 

utskrivingen. NPE ga de etterlatte medhold og var enig i at plan for oppfølging og samhandling var 

for dårlig, og det var uklare ansvarsforhold mellom kommune, DPS og institusjon.  

Ombudet gjør for øvrig oppmerksom på at når pasienten er død, så vil det påvirke utmålingen av 

erstatningen. Erstatningen er primært beregnet på pasienten, ikke de etterlatte.  

Anbefaling: 

• Helsepersonell må informere riktig om NPE-ordningen slik at det ikke skapes urealistiske 
forventinger om erstatning 
 

7. Feil diagnose- i kjølvannet av Tolga-saken  
 

Ombudet har i 2018 mottatt to henvendelser med spørsmål om feil diagnostisering av psykisk 

utviklingshemmede. Sakene har klare paralleller til Tolga-saken som har fått stor oppmerksomhet i 

mediene hvor det ble stilt spørsmål ved omstendighetene ved diagnostisering av personene. 

Departementet besluttet at alle sider ved avgjørelsene som ble tatt i Tolga kommune skulle 

gjennomgås og granskningen viste mangler i saksbehandlingen på alle de områder som ble 

undersøkt.  

I en av sakene ombudet mottok, oppdaget foreldrene at diagnosen "lettere psykisk 

utviklingshemmet" fremgikk av kommunens vedtak om avlastning for datteren. Ingen hadde 

informert dem om diagnosen som de oppfattet klart uriktig og de visste heller ikke hvem som hadde 

satt den.  Fastlegen har senere beklaget diagnosen og kommunen har fått brev om å fjerne den fra 

fremtidige vedtak. Foreldrene har også reagert på kommunens fremgangsmåte i forbindelse med 

opprettelsen av vergemålet, og det de oppfattet som press. Selv om foreldrene mente at datteren 

fint var i stand til å ivareta sin egen økonomi, gikk de med på å bli oppnevnt som verge så ingen 

utenforstående skulle bli oppnevnt.   

Nylig fikk datteren brev fra Fylkesmannen med informasjon om at vergemålet vil bli opphevet 

dersom hun ikke lenger ønsker det. 

Resultatene etter gjennomgang av Tolga-saken har vist mangler i saksbehandlingen på alle områder 

som ble undersøkt. Det er grunn til å tro at svikt forekommer også i andre kommuner i landet. Vi 

anbefaler alle kommuner om å gjennomgå egne saker basert på funn i Tolga-saken som blant annet 

var: 

• Manglende dialog og medvirkning 

• Feil bruk av diagnoser 

• Utilstrekkelig opplysning av sakene for å opprette vergemål 
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8. Flere saker om svikt på Unilabs Røntgen Hamar 
 

Pasient- og brukerombudet har i 2018 mottatt syv saker som gjelder svikt i forbindelse med 

bildediagnostikk ved Unilabs Røntgen Hamar. Flere av disse har blitt sendt til Fylkesmannen som 

tilsynssaker. Fylkesmannen har videresendt saker som gjelder alvorlig svikt hos Unilabs til 

Helsetilsynet. I de fleste av sakene har svikten ført til en forsinket diagnostisering av kreft, og i ett av 

tilfellene til dødsfall som følge av dette. Flere av disse sakene er også sendt til Norsk 

Pasientskadeerstatning.  

I en av sakene som pasient- og brukerombudet har mottatt angående Unilabs Hamar oppdaget 

pasienten alarmerende symptomer allerede i 2016 og ble derfor henvist til CT ved Unilabs Hamar. Det 

ble informert om at det ikke var blitt gjort unormale funn. Pasientens plager økte og i løpet av 

sommeren 2018 fikk vedkommende så sterke smerter i magen at det ble avgjort at det måtte tas nye 

bilder. Det ble oppdaget det som på dette tidspunktet var blitt en stor svulst i magen. I ettertid har 

pasienten fått vite at svulsten var synlig på bildene fra Unilabs i 2016. Pasienten er under behandling 

og per nå er prognosene usikre. Pasient- og brukerombudet har bistått pasienten med å sende saken 

til Fylkesmannen i Hedmark for vurdering av pliktbrudd. Fylkesmannen har sendt saken til 

Helsetilsynet for videre behandling. 

Pasient- og brukerombudet ble også kontaktet av etterlatte til en pasient som døde av tarmkreft 

sommeren 2017. Også i denne saken forelå bilder fra Unilabs Hamar tatt i 2016 med funn som 

pasienten ikke ble informert om. Da feilen ble avdekket hadde det gått ni måneder og kreften hadde 

spredd seg slik at det ikke lenger var mulig å behandle den. Pasientens pårørende har selv klaget 

saken inn til Fylkesmannen i Hedmark og søkt om erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). 

NPE vurderte at pasienten døde som følge av feilen ved Unilabs Røntgen Hamar og tilkjente de 

etterlatte erstatning. Fylkesmannen har sendt saken over til Helsetilsynet. Pasient- og brukerombudet 

har ikke bistått i saken, men har blitt informert om denne av pasientens pårørende. 

Unilabs har igangsatt granskning av en stor mengde CT-undersøkelser utført av to av sine radiologer, 

og har avsluttet arbeidsforholdet til en av disse. Pasient- og brukerombudet anser det som helt 

avgjørende at Unilabs tar grep for å bedre sine rutiner og gjør grundige undersøkelser for å avdekke 

eventuelle ytterligere feiltolkninger tilbake i tid. Ombudet følger derfor saken tett.  

Anbefaling: 

• Saken overfor/kvalitetssvikten hos Unilabs Røntgen Hamar viser at det er viktig at enhver 
virksomhet har kvalitetssystemer som fanger opp svikt i rutiner eller hos ansatte 
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9. Om Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland 

9.1. Ombudsordningen i Innlandet 
Pasient- og brukerombudets arbeid er todelt. Ombudet skal bistå pasienter og brukere i 

enkeltsaker og arbeide for kvalitetsforbedringer i tjenestene. De som tar kontakt er hovedsakelig 

pasienter, brukere, pårørende eller ansatte i helse – og omsorgstjenesten. Det er mulig å 

kontakte ombudet anonymt dersom forespørselen likevel kan håndteres på en tilfredsstillende 

måte. Av og til faller spørsmålene utenfor ombudets mandat og virkeområde. Da vil ombudet 

veilede til rett instans.  

De fleste tar kontakt med ombudet på telefon. Ved personlig frammøte anbefaler vi å gjøre en 

forhåndsavtale for å sikre at noen på kontoret er tilgjengelig. Ombudet skal være et 

lavterskeltilbud, tjenesten er gratis og det skal være lett å ta kontakt for å få informasjon og 

veiledning.  

Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland har kontor på Hamar og Gjøvik. Ombudet 

dekker til sammen 48 kommuner med et areal på over 52 000 kvadratkilometer og et samlet 

innbyggertall på ca. 384 000 innbyggere. 

9.2.  Hva kan ombudet bidra med? 
Hvilken bistand ombudet gir i de ulike sakene og hvordan disse følges opp varierer ut fra 

innholdet og behovet i den enkelte sak. En stor andel av sakene løses ved hjelp av informasjon, 

råd og veiledning. Diagrammet nedenfor viser fordelingen av de ulike arbeidsmetodene ombudet 

benytter.  

Ombudet tar i økende grad initiativ til møter mellom tjenestetilbud, pasient, bruker og/eller 

pårørende. Vi erfarer at en dialogbasert tilnærming ofte kan bidra til positiv fremgang i en sak, 

heller enn lange og tidskrevende klageprosesser. 

Vår strategi er å være kjent og tilgjengelig for alle innbyggere i Hedmark og Oppland. Vi vil 

fortsatt reise ut i distriktene når det er påkrevet og vi har kapasitet. Hos oss kommer den som 

ringer direkte i kontakt med rådgiver/saksbehandler som kan hjelpe uten å måtte via en 

sentralbordtjeneste. Vi vektlegger kort tid fra henvendelse til handling.  

Vi skal også bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet. Det gjør vi ved å ta opp saker av eget tiltak 

der vi ser systematisk svikt og i dialog med tjenesteleverandører og beslutningstakere. Vi skal si 

fra om svikt og urett overfor dere som er pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenester i 

Innlandet. 

Diagrammet nedenfor viser fordelingen i hvilke tiltak ombudet gjennomfører for å bistå den som 

henvender seg. I tillegg gir ombudet informasjon, råd og veiledning i et stort antall saker. 

Ombudet ønsker, så langt det er ressursmessig mulig for oss, å øke andelen møter samen med 

den det gjelder og tjenestestedet. Vi erfarer at dialog ofte kan bidra til løsninger uten at den 

formelle klageadgangen benyttes. 
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9.3. Drift av enheten 
Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland har kontorer i Hamar (Statens hus) og Gjøvik 

(Storgt 8, 1. etasje). Vi har åpningstid for publikum mellom 0900 og 1500 fra mandag til fredag.  

Kontorets drift er innenfor tildelt budsjettramme også i 2018. Vi har hatt følgende bemanning 

gjennom året: 

Seniorrådgiver Heidi Syverstad  
Rådgiver Astrid Gran Nordheim  
Seniorrådgiver Sandra Fahre   
Seniorrådgiver Ingrid Petronille Røe 
Seniorrådgiver May Britt Solhøi 
Pasient- og brukerombud Tom Østhagen 

 
 

29

65

71

58

46

5

Tiltak i sakene

møte

bistand til å klage

muntlig dialog

skriftlig dialog

mottatt informasjon

avvist



19 
 

 

Foran fra venstre: Astrid Gran Nordheim, Sandra Fahre og Heidi Syverstad.  

Bak fra venstre: Ingrid Petronille Røe, Tom Østhagen og May Britt Solhøi 

 

 

 

 

 

Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland 

Postboks 4326, 2308 Hamar 

Telefon 62 55 14 90 

e-postadresse ho@pasientogbrukerombudet.no 

www.pasientogbrukerombudet.no 

Du finner oss også på facebook 

mailto:ho@pasientogbrukerombudet.no
http://www.pasientogbrukerombudet.no/

