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Flere bør sikres bedre tannhelsetjenester 
– hva kan ombudet bidra med?



Ombudets mandat

Pasient og brukerombudet skal arbeide for å ivareta 
pasienter og brukeres behov, interesser og 
rettssikkerhet overfor den statlige 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse 
tjenestene.

pasient- og brukerrettighetslovens § 8-1



Hvem er vi?



Hva kan vi bidra med?
-ovenfor pasienter/brukere

-Informere om rettigheter og tjenestetilbud
-Bidra til forståelse av vedtak
-Dialog med tjenestesteder
-Informere om klageprosess
-Hjelpe til med å utforme klage
-Bistå i kontakt inn mot NPE og Fylkesmann
-Forventingsavklaring



Hvordan hjelper vi klienten

«3 – trinnsmodellen»:

1. Gi informasjon, råd og veiledning slik at 
klienten selv kan fremme sine krav

2. Bistå klienten i utforming av krav/klage

3. Opptre på klientens vegne (med fullmakt)



Også for de ansatte

• Regelavklaring
• Spørsmål vedrørende andre tjenestetilbud
• Bekymringer for tjenestetilbudet
• Bistå i møte med pasienter/brukere/pårørende
• Plikt til å informere om ombudet





Ombudene mener at god tannhelse er av stor 
betydning for både psykisk og somatisk helse. Av 
den grunn mener vi også at en større del av 
tannhelsetjenester til den voksne befolkning bør 
omfattes av en offentlig finansiering.

Høringsuttalelse 30.09.16



Saker knyttet til tannhelsetjenesten

Fra 01.01.17 til 04.06.18: Totalt 101 saker

- Private tannhelsetjenester

- Offentlige tannhelsetjenester

Hos ombudet i Oslo og Akershus



Pasient- og brukerrettighetsloven

§ 1-1, andre ledd

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.

§ 3-1

d. helse- og omsorgstjenesten: den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten, 
tannhelsetjenesten og private tilbydere av helse- og omsorgstjenester



Rett til informasjon
§ 3-2.Pasientens og brukerens rett til informasjon (første ledd)

Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i 
helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger.

§ 3-5.Informasjonens form

Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring 
og kultur- og språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en hensynsfull måte.

Personellet skal så langt som mulig sikre seg at mottakeren har forstått innholdet og betydningen av 
opplysningene.

Opplysning om den informasjon som er gitt, skal nedtegnes i pasientens eller brukerens journal.



Plikt til å informere om ombudet

Pbrl, § 3-2, fjerde ledd

Dersom pasienten eller brukeren blir påført skade eller alvorlige 
komplikasjoner, skal pasienten eller brukeren informeres om dette. Det skal 
samtidig informeres om adgangen til å søke erstatning hos Norsk 
Pasientskadeerstatning, til å henvende seg til pasient- og brukerombudet og 
adgangen til å anmode tilsynsmyndigheten om vurdering av eventuelt 
pliktbrudd etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4.













Tvangsbehandling

Bare hos tannlegen?

- eller også i eget hjem, på sykehjem eller i 
bolig

Snakk med tjenestested/kommuneoverlegen



Oppfylles rettigheter?

Får pasienten/pasientgruppen oppfylt sine rettigheter etter loven?

Er det som tilbys og utføres, i bolig og i tannhelsetjenesten, 
tilstrekkelig til å oppfylle kravene til nødvendighet, forsvarlighet og 
verdighet?

Har helsepersonell en plikt til å si ifra? Og til hvem?



Hva når pasienten krever mer enn 
dere mener er nødvendig?

Dere må foreta en faglig vurdering av hva som er nødvendige, 
forsvarlige og verdige tjenester

Tørre å si nei

Informere om klagemuligheter

Se på rettighetsklager som en mulighet for læring/bekreftelse



Ressursproblematikk

Pasienten skal ha tjenester ut fra behov, ikke ressurser i den offentlige 
tannhelsetjeneste.

Meld fra om ressursutfordringer.



Organisering

Fortsatt fylkeskommunal?

Kommunal?

Kombinasjon?



Helsedirektoratet omorganiserer

Opprettet en egen seksjon for tannhelsetjenester i 2017

Direktør ansatt i oktober

Avdeling nedlagt mars 2018

Ligger nå i avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester



Kontakt ombudet i ditt fylke

Informasjonsutveksling og samarbeid



Kontaktinformasjon
https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet

www.ombudet.no

https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet
http://www.ombudet.no


oddvar.faltin@ombudet.no


