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Pasientstemmen – 

hvordan høres den egentlig?

ROCHE PASIENTSTEMMEN |  3  

Vi skifter roller hver eneste dag. Livet ut. 

Fra kollega på jobben klokken 16 - til

familieforsørger over grytene noen små

minutter senere.

Fra ektemann og kjæreste til venstreback på

bedriftsfotballen. De fleste små, regelmessige

rollebytter er udramatiske og lystbetone.

De er en del av det å være menneske.

Men noen skifter er større, tydeligere og

vanskeligere enn alle de andre. Et av dem er

den dagen vi brått går inn i pasientrollen. Eller

til og med ligger i pasientrollen. Den er fylt av

mystikk, av frykt, av medlidenhet og ofte med

store doser stigmatisering.

Du har garantert kjent elementer av det selv.

Da du ikke tok på deg ranselen for å gå på

skolen, men ble liggende som syk gutt hjemme

på sofaen. Da du ikke fikk være på

fotballtrening, men sto der som skadet jente

med krykker på sidelinjen.

Noen har opplevd kanskje livets aller største

rolleskifte: Når du plutselig får en alvorlig

diagnose. Du har kreft. Livet ditt kan være i

fare. Det utfordrer ditt eget selvbilde og

kanskje enda mer: De andres bilde av deg.

Thomas Hylland Eriksen

Professor, antropologi, Universitetet i Oslo
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Ressurser brukt riktig. Svarene på alle disse

spørsmålene er nok langt på vei ja. Vi makter å

gi alle fem millioner nordmenn gode tjenester

fordi vi kan bruke mer enn 370 milliarder

kroner på helse hvert år – mer enn

70.000kroner per innbygger. Vi har 41 sykehus

spredd rundt i hele landet, og kommuner med

ansvar for å tilby innbyggerne et bredt spekter

av helsetjenester.

Demokrati – den som berøres skal høres. Mye

av dette handler om at vi som land har god råd,

men det handler også om demokrati og

inkludering. Det handler om menneskesyn. I

helsetjenesten betyr det at pasientene har en

viktig stemme: Det er din kropp og ditt liv.

Ingen kjenner din kropp og din helse bedre

enn deg selv. Derfor er pasientene, og deres

pårørende, viktige partnere i beslutninger om

utvikling av helsetjenestene og egen

helsehjelp.

Slik har det ikke alltid vært i Norge. En gang

var legen en autoritet ingen våget å diskutere

med, enda mindre sette seg opp mot. Men

framveksten av kunnskapssamfunnet, har

gradvis skapt et helse-Norge der pasientens og

de pårørendes stemme er med på å definere

2020 er blitt pandemiens år. Norge og verden

har opplevd en krise ulik noen annen i

moderne tid. Samfunn er blitt ble stengt ned.

Millioner av mennesker er blitt syke og

hundretusenvis er døde. Arbeidsledigheten har

ikke vært høyere siden 1930-tallet. Vi vil måtte

leve videre med smitteverntiltak i lang tid.

  

Den norske dugnadsånden kom frem og alle

har bidratt til å begrense smitten. Sammen har

vi dratt lasset. Norges håndtering av

koronakrisen skal gjennomgås av en egen

kommisjon, og den vil adressere både styrker

og svakheter. Men på tross av svakheter, og

utfordringer, vil nok de fleste kunne slutte opp

om at den samlede helse- og

omsorgstjenesten har vært en robust

samfunnspilar.

 

Hva er det så som kjennetegner den norske

helse- og omsorgstjenesten? Hva har bidratt til

at Norge har klart å lage et helsesystem som

gir alle rett til hjelp og som i hele sin natur har

som mål at enhver borger skal behandles likt?

Suksessfaktoren. Har vi gode helsetjenester

fordi vi er rike? Fordi vi kan kjøpe det beste

utstyret? Er vi best i verden til å skape ett stort

og felles helsesystem fordi vi er ekstra opptatt

av likeverd?
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alle har mulighet til å medvirke like sterkt i sin

egen helsehjelp. Vi har ikke de samme

forutsetningene. Helsekompetansen til den

enkelte er med på å bestemme vår evne til å

ivareta våre pasientrettigheter. Vi ser et

dilemma i dette. Selv om rettigheter er et

grunnleggende gode, kan de også bidra til å

forsterke den sosiale ulikheten i samfunnet.

Spørsmålet blir da hva vi som samfunn kan

gjøre for å bøte på dette?

Dagens regjering har siden 2013 arbeidet for å

skape pasientens helsetjeneste. Det som er

viktig for pasientene skal være førende i

hvordan pasientene møtes på alle nivåer i

helse- og omsorgstjenesten.

denne gullstandarden. Framveksten av en sterk

pasientstemme er ikke kommet av seg selv.

Den er gjort gjennom generasjoners harde

arbeid: i lovverket, i samarbeid mellom pasient-

og pårørendeorganisasjoner og det offentlige

på alle nivåer. Enkeltpasienter har stått opp og

gitt seg selv og sin sykdom en stemme og et

ansikt. Pasientorganisasjonene har gjort det

samme. I dag har Norge et stort antall

pasientorganisasjoner som bidrar til at

pasientstemmen blir hørt, ikke bare som

individ, men som gruppe.

Pasientene og deres pårørende er viktige for å

utvikle gode og effektive helsetjenester og

behandlingsmuligheter. Men vi ser også at ikke  
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Ved å intervjue pasienter og pårørende,

pasientorganisasjoner, helsepersonell,

representanter for helsemyndighetene og

akademia ønsker vi å kartlegge holdninger til,

og opplevelser med, pasientmedvirkning på

alle nivåer. Vi har også gjort et dypdykk i

relevante myndighetsdokumenter og sett etter

gode eksempler i utlandet.

 

Målet med rapporten er å ta en

temperatursjekk, bidra til å se framover, og til å

skape en plattform for gode diskusjoner, få

fram ulike perspektiver og forslag til hva som

kan bidra til å ytterligere løfte pasientstemmen

– gjøre den enda tydeligere og lettere å høre. 

Vi mener det er slik vi kan møte utfordringene

fremover på best mulig måte, og med størst

mulig treffsikkerhet. Offentlige myndigheter,

helsepersonell, frivillige organisasjoner og

privat næringsliv skaper framtidens

helsetjeneste best sammen. Vi vil rette en stor

takk til alle som har bidratt inn i dette arbeidet.

Therese Bohne 

Patient Relations Partner, Roche Norge

Hvilken rolle har vi i Roche? Vi i Roche støtter

regjeringens arbeid med å bygge pasientens

helsetjeneste. Som en stor helseaktør har

Roche et eget ansvar for å ivareta pasientene

og deres pårørende på en best mulig måte.

Pasientene, og deres pårørende, er de viktigste

ressursene for å øke kvaliteten og sikre en

mest mulig effektiv helse- og omsorgstjeneste,

og utvikle de beste behandlingsmetodene. Det

ser vi også i vårt eget arbeid. Vi lykkes best

med å utvikle sikre og effektive diagnostiske

metoder og legemidler når vi lytter til

pasientene og deres pårørende. Da formes

løsningene med utgangspunkt i pasientenes

egne behov.

De siste årene har medisinsk behandling blitt

stadig mer tilpasset den enkelte pasient, og vi

står midt i en revolusjon for persontilpasset

medisin. Det er grunnleggende positivt, men

det stiller også stadig større krav til

pasientenes evne og mulighet til å medvirke i

egne helsevalg, og bli lyttet til. Det betyr også

at helsetjenesten i møte med pasientene, må

sørge for å ivareta pasientene enda mer

«persontilpasset». Det stiller særlige krav til å

ivareta pasientene med lav helsekompetanse.

Som en ledende aktør innenfor persontilpasset

medisin er vi derfor særlig opptatt av hvordan

pasientstemmen høres i den norske

helsetjenesten.
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Den som berøres skal høres. Pasient- og

brukermedvirkning handler om pasientenes, de

pårørende og deres organisasjoners mulighet til

å påvirke. Ikke bare egen behandling og

oppfølging, men også politikkutforming og

organiseringen av helsetjenesten – og at dette

skal ha en reell betydning.

 

Vi har i denne rapporten valgt å bruke begrepet

pasientstemme, men inkluderer både pasienter

og brukere i dette retoriske grepet.

 

En sterk pasientstemme betyr at pasientene har

rett til å medvirke og at den enkelte

helsearbeider, helsetjenesten og myndighetene

har plikt til å involvere dem.

 

I vårt system er det enkeltmennesket og de

pårørende som er individets stemme, mens

pasientorganisasjonene og pasientombudene er

vår kollektive røst.

Dette betyr at pasientenes kunnskap, forslag,

ønsker og behov skal bli reelt lyttet til og tatt

med før det gjøres endelige valg – både i

utvikling av helsetjenestene, og i tilbudet til den

enkelte pasient.

Ramme for rapporten

«Befolkningen er vår faktiske oppdragsgiver.

Det er befolkningen, det er pasientstemmen

som definerer oppdraget. Vi skal skape

verdens beste helsetjenester til Norges

befolkning. Det klarer vi kun om vi hvert minutt

husker hvem vi er til for og lytter til våre

hundretusenvis av pasientstemmer»,

Cecilie Daae

Adm.dir. Helse Nord RHF

En sterk pasientstemme betyr ikke at noen skal

snakke seg forbi køen.

En sterk pasientstemme betyr ikke at noen kan

be om en bestemt form for behandling eller

medisinering uten hensyn til kostander.

 

En sterk pasientstemme betyr ikke at noen kan

overkjøre de faglige vurderinger den enkelte

helsearbeider gjør.

Det betyr ikke at noen pasientgrupper skal

prioriteres fremfor andre fordi de har en sterk

pasientorganisasjon i ryggen.

Når valgmuligheter til den enkelte pasient går

på bekostning av andre pasienter oppstår det

en grense for pasientens selvbestemmelse. En

erkjennelse av denne grensen er en

forutsetning for å skape pasientens

helsetjeneste.[1]

[1] Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i pasientens helsetjeneste— Melding om prioritering
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Pasienten har rett til, og skal settes i stand til, å

være med å velge forsvarlige og prioriterte

undersøkelser og behandlinger. Den enkelte

pasient vet selv best hvordan hun eller han vil

leve sitt liv, og vet selv hvilke hensyn som bør

vektlegges i valg mellom ulike behandlinger.

«Ingen beslutninger om meg, uten meg» er

grunnleggende i pasientens helsetjeneste.

Brukere og pasienter må involveres i

utformingen av prioriteringer i helsetjenesten

på alle nivåer» (Prioriteringsmeldingen).

Kvalitet. Tilfredshet. Effektivitet. God

samfunnsøkonomi. Å inkludere pasientenes

stemme, å faktisk lytte til den, bidrar til balanse

i maktforholdet mellom pasienten,

helsepersonellet og systemet. Det er bra for

pasientene og det er bra for systemet.[2] For

den enkelte pasient kan det å bli hørt styrke

motivasjon og selvbildet, motvirke hjelpeløshet.

Å få en stemme, å bli hørt, og å få delta kan

være helsefremmende i seg selv. Det å lytte til

og ta hensyn til pasientenes stemme, deres

kunnskap, interesser og behov bidrar til å

utvikle tjenester som er brukervennlige,

effektive og som har høy kvalitet. Det er mer

samfunnsøkonomisk lønnsomt at behandlingen

og oppfølgingen som gis er mest mulig

treffsikker. 

[2] https://mestring.no/helsepedagogikk/brukermedvirkning/

«Hvorfor det viktig med en sterk pasient- og

brukerstemme? Det er så enkelt at den som vet

hvor skoen trykker – pasienten selv - er en viktig

rådgiver. Vi jobber med demens, en gruppe som

tidligere ikke ble tatt med på råd. I de senere år

har vi sett hvor mye bedre det blir for denne

gruppen når de får medvirkning og blir lyttet til.

Det er viktig i et politisk perspektiv og

menneskerettighetsperspektiv, men det er aller

viktigst i et pasientperspektiv», 

Mina Gerhardsen

Generalsekretær, Nasjonalforeningen for

folkehelsen
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[3] https://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis

Det innebærer å kombinere forsknings- og

erfaringsbasert kunnskap med pasientenes egen

kunnskap – både i klinikk, forskning og utvikling

av helsetjenestene. Målet er bedre kvalitet, økt

tilfredshet, og mer effektive tjenester. Det

innebærer rett og slett et bedre

beslutningsgrunnlag i helsesektoren, og

bevisstgjøring av beslutningstakerne om hvor de

henter kunnskap fra.[3]  

Kunnskapsbasert praksis innebærer å

kombinere forskningsbasert kunnskap og

erfaringsbasert kunnskap med pasientenes

egen kunnskap og medvirkning.

Å inkludere dette som en av tre søyler, er en

erkjennelse av verdien av pasientenes kunnskap.

«Det er pasienten som kjenner seg selv,

kjenner møtet med og har opplevd

helsevesenet. Forskning viser at en miks av en

brukerstemme og en fagstemme gir høyere

kvalitet og derfor en bedre tjeneste.

Behandlingen blir enkelt sagt bedre når

pasienten er med, både på individnivå og på

systemnivå».

Roy Aleksander Farstad

Styreleder Ung Kreft og daglig leder i Norilco

Å legge til rette for god pasientmedvirkning er

å ta pasientenes behov på alvor og finne

løsningen som brukeren tror på, og som virker.

Kunnskapsbasert praksis er gullstandarden.  

Pasientmedivirkning fordi det er best for alle
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Medbestemmelse – 

en demokratisk rettighet

Kreftene som har bragt dette frem finner vi i

politikken, i sosiale og kulturelle bevegelser. Vi

finner dem i den store demokratiutviklingen og i

en erkjennelse av at vi trenger pasientens

stemme for å utvikle de mest effektive

helsetjenestene og den beste behandlingen.

Medvirkning bygger på en grunnleggende

demokratisk verdi om rett til selvbestemmelse og

likeverd. Pasientorganisasjonene har vært en

viktig drivkraft i arbeidet med å etablere en

kultur og forståelse for verdien av å lytte til

pasientene.

I 1896 ble Norske kvinners Sanitetsforening

etablert. I 1938 kom Kreftforeningen og i 1943

kom Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

I dag har nærmest hver kroppsdel og hver

sykdom sin egen pasientorganisasjon.

Siden århundreskiftet har pasientens stemme i

norsk helsetjeneste gjennomgått en formidabel

utvikling. Vi har beveget oss fra en tid da legen

var allmektig og hadde alle svar. Legen fortalte

pasienten hva som var galt og kunne med

tydelig autoritet presentere løsningen på alle

helseproblemer og avgi dødsdommen om man

ikke så noen annen utvei. Pasientens

opplevelser var hverken interessante eller

relevante. I dag er situasjonen helt annerledes.

Noen vil hevde at den er fullstendig snudd på

hodet. Pasientene har både rett til, og

forventninger om, å påvirke sin egen

behandling og oppfølging. Noen vil kanskje til

og med si at pasientene har fått for stor

innvirkning på så vel egen behandling som på

utforming av helsetilbudet. Enkelte leger kan

sågar føle sin rolle truet. Det er likevel få som i

dag vil si «jeg er ikke så veldig interessert i å

lytte til pasientenes behov».

I Norge har pasienter og brukere i dag sterke

lovfestede rettigheter – både på individ og

systemnivå. Kunnskapen pasientene har om

egen helse og egen sykdom er i mye større

grad likestilt med fagkunnskapen

helsepersonellet og systemet besitter.

Hva skjedde underveis? Hva har drevet denne

utviklingen? Det er ikke ett enkelt svar.

Den norske pasientstemmen gjennom 100 år
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Pasientorganisasjonene har vært en drivkraft i

arbeidet med å etablere en kultur og forståelse

for verdien av å lytte til pasientenes stemme,

og anerkjennelse for at de tilfører uvurderlig

kunnskap, hever kvaliteten og gir mer effektive

tjenester.

«Medbestemmelse i eget liv er en

menneskerett. Som borgere har vi en

demokratisk rett til å være med på å velge

retning for samfunnsutviklingen. Det skjer i

hovedsak gjennom deltakelse i valg til

kommunestyrer, til fylkesting og til Stortinget.

Våre folkevalgte representanter på nasjonalt,

fylkeskommunalt og kommunalt nivå vedtar de

overordnede politiske rammene for utviklingen

på et område. Statlig og kommunal forvaltning

har som oppgave å sette politikken ut i livet.

Som brukerrepresentant får du anledning til å

være med på å påvirke hvordan de politiske

rammene omformes til praktiske tiltak. Som

bruker av helse- og velferdstjenestene har du

viktig kunnskap om hvordan tjenestene kan

legges best mulig til rette for pasienter og

pårørende.»[4] 

Kreftforeningen
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helseforetaksloven, helse- og

omsorgstjenesteloven og lov om psykisk

helsevern.

«Lovgivningen er nesten helt eksemplarisk når

det gjelder mulighetene for pasientmedvirkning.

Hvorvidt praksis er i tråd med de normative

føringene er et empirisk spørsmål. Kjenner ikke

til generelle undersøkelser som belyser dette på

en god måte».

Aslak Syse, 

Professor, dr.juris. MD, Universitetet i Oslo.

Målet er å sikre befolkningen lik tilgang på

tjenester av god kvalitet. Rettighetsfestingen skal

fremme tillitsforholdet mellom pasient, bruker og

helse- og omsorgstjenesten, bidra til sosial

trygghet og respekt for liv, integritet og

menneskeverd. Lovgivningen ivaretar pasientens

interesser, innfrir og avklarer forventninger,

skaper tillit og forebygger uenigheter og

konflikter.

Pasientrettighetene gir sterke formelle

rettigheter på alle nivåer. Pasientene skal høres i

møte med helsetjenestene. Det gjelder i valg av

eget tjenestetilbud, undersøkelse og behandling

i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Det

gjelder i utarbeidelse av politiske planer,

nasjonalt og lokalt. Det gjelder i de regionale

helseforetakene, på sykehusene og i kommunale

virksomheter. Pasientorganisasjonene er

representert på ulike måter for å ivareta

pasientenes erfaringer. Dette skjer gjennom

utvalg, møter, høringer og deltakelse i prosjekter.

Fra takknemlighetsstyrt til

rettighetsstyrt

Historisk var pasientenes rettigheter bestemt

av legenes plikter. Den første loven om legers

rettigheter og plikter kom i 1927 og regulerte

forholdet mellom samfunnet, leger og

pasienter. Legenes taushetsplikt og plikt til å

yte øyeblikkelig hjelp ga pasientene noen få

grunnleggende rettigheter.[5]

Sakte har det vokst frem en sterkere pasient-

og brukerorientering i helse- og

omsorgssektoren. Da sykehusloven kom i 1969

fikk sykehus og fødestuer en plikt til å ta imot

pasienter i øyeblikkelig hjelp-situasjoner. På

1980 tallet kom det flere lover og forskrifter

som svekket den paternalistiske tradisjonen.

Parallelt med en økende politisk styring av

helsetjenestene på 1980 og 90-tallet vokste det

frem en erkjennelse av behovet for å styrke

pasientenes rettigheter og

rettighetstenkningen ble en større realitet i

helsetjenesten.

På 1980-tallet fikk vi en egen lov om

pasientenes rettigheter og senere kom pasient-

og brukerrettighetsloven.

De siste 20 årene har det skjedd en betydelig

modernisering av helselovgivningen som blant

annet innebærer en vesentlig styrking av

pasientrettighetene. Det er tydelige

bestemmelser i både helsepersonelloven,

spesialisthelsetjenesteloven, 
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Rett til å medvirke

Pasienter har rett til å medvirke i valg mellom

tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og

behandlingsmetoder tilpasset den enkeltes

evne til å gi og motta informasjon.

Tjenestetilbudet skal så langt som mulig

utformes i samarbeid med pasientene.

Pasient eller bruker har rett til å medvirke ved

gjennomføring av helse- og omsorgstjenester,

valg mellom tilgjengelige og forsvarlige

tjenesteformer og undersøkelses- og

behandlingsmetoder. Medvirkningen skal

tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta

informasjon. Barn som er i stand til å danne

seg egne synspunkter, skal gis informasjon og

høres i samsvar med barnets alder og

modenhet. Tjenestetilbudet skal så langt som

mulig utformes i samarbeid med pasient eller

bruker. Det skal legges stor vekt på hva

pasienten eller brukeren mener ved utforming

av tjenestetilbud etter helse- og

omsorgstjenesteloven.

Helseforetaksloven § 35 Pasienters og andre

brukeres innflytelse

De regionale helseforetakene skal sørge for at

representanter for pasienter og brukere blir

hørt i når det utarbeides plan for foretakets

virksomhet det neste året, § 34, annet ledd

annet punktum. De regionale helseforetakene

skal også sørge for at deres sykehus og andre

virksomheter etablerer systemer for innhenting

av pasienters og andre brukeres erfaringer og

synspunkter.

Helse- og omsorgstjenesteloven § 9-3 Rett til

medvirkning og informasjon

Sentrale rett igheter
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Loven har flere bestemmelser som regulerer

pasientene og brukernes rettigheter. Blant annet

skal tjenestetilbudet skal så langt som mulig

tilrettelegges og gjennomføres i samarbeid med

brukeren eller pasienten. Brukeren, pasienten,

pårørende og verge skal høres før det treffes

vedtak om bruk av tvang og makt. Det skal gis

informasjon om adgangen til å uttale seg i saker

som skal overprøves, klageadgang og adgangen

til å bringe vedtaket inn for tilsynsmyndighet og

tingretten.

Rett til helsehjelp

Pasienter har rett til øyeblikkelig hjelp,

nødvendige helse- og omsorgstjenester fra

kommunen, og nødvendig helsehjelp fra

spesialisthelsetjenesten.

Rett til å stå på fastlegeliste

Alle som er bosatt i en kommune, har rett til en

fastlege jf. Pasient og brukerrettighetsloven.

Rett til vurdering

Pasienter som henvises til

spesialisthelsetjenesten skal innen ti virkedager

få informasjon om de har rett til nødvendig

helsehjelp. Ved mistanke om alvorlig eller

livstruende sykdom har pasienten rett til raskere

vurdering. Pasienten skal samtidig informeres

om eventuelt tidspunkt for når utredning eller

behandling skal settes i gang, jf. Pasient og

brukerrettighetsloven.
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Rett til fornyet vurdering

Etter henvisning fra allmennlege har

pasientene rett til fornyet vurdering i

spesialisthelsetjenesten. I tverrfaglig

spesialisert behandling for

rusmiddelavhengighet, kan også helse- og

omsorgstjenesten i kommunen og

sosialtjenesten henvise, jf. Pasient og

brukerrettighetsloven.

Rett til fritt behandlingsvalg

Pasienten har rett til å velge hvilken offentlig

eller privat virksomhet henvisningen skal

vurderes ved.  Pasienten kan bare velge

virksomheter som har rett til å tildele pasient-

og brukerrettigheter.

Rett til individuell plan

Pasient og bruker som trenger langvarige og

koordinerte helse- og omsorgstjenester, har

rett til individuell plan, jf. helse- og

omsorgstjenesteloven,

spesialisthelsetjenesteloven og psykisk

helsevernloven.

Rett til kontaktlege

Pasient som er alvorlig syk eller skadet og som

trenger oppfølgning av en viss varighet i

sykehus, har rett til å få kontaktlege.

Rett til informasjon

Pasienten skal ha nødvendig informasjon for å

få innsikt i sin egen helse, helsehjelp og

informeres om mulig risiko og bivirkninger, jf.

pasient- og brukerrettighetsloven.

Innsyn i journal

Pasienten har rett til innsyn og kopi av journalen,

inkludert en kort og enkel forklaring av

faguttrykk ell., jf. pasient- og

brukerrettighetsloven.

Rett til vern mot spredning av opplysninger

Pasienten har rett til at helsepersonell ivaretar

taushetsplikten og behandler opplysningene

med varsomhet og respekt for integriteten, jf.

helsepersonelloven.

Klagerett

Pasienten eller de som representerer

vedkommende kan klage til fylkesmannen hvis

de mener å ikke ha fått oppfylt en rettighet, jf.

pasient- og brukerrettighetsloven. De skal også

innen ti virkedager få informasjon om rett til

nødvendig helsehjelp, jf. § 2-1 b andre ledd.



I egen helsehjelp både primær- og

spesialisthelsetjenesten

I utarbeidelse av planer både nasjonalt,

lokalt, i de regionale helseforetakene

I utvikling av tjenestetilbudet i sykehusene

og i kommunale virksomheter

Som vist gir lovverket pasientene rett til

medvirkning på alle nivåer:

Pasientmedvirkning kan deles i

fire nivå:

Pasientmedvirkning på politisk nivå

Pasientorganisasjonene driver

pasientmedvirkning gjennom å delta i politiske

prosesser, for eksempel i høringer og

dialogmøter, arbeidsgrupper, innspill til

stortingsmeldinger, møter med politikere og

myndigheter lokalt og nasjonalt. Gjennom

myndighetsarbeid setter de egne saker på

dagsorden.

Pasientmedvirkning på fire nivå

Pasientmedvirkning på systemnivå

Pasientorganisasjonene driver medvirkning

gjennom å delta i prosessene når myndighet-

ene planlegger og utvikler tiltak og tjenester, i

for eksempel utvalg, råd, arbeidsgrupper og

prosjekter i departementene, underliggende

etater, helseforetak, kommuner og andre

offentlige etater. 

Pasientmedvirkning på tjenestenivå

Pasientene eller representanter for dem,

samarbeider med tjenesteapparatet og deltar i

utvikling og endring av behandlingstilbud og

tjenester, for eksempel utvikling av

behandlingslinjer i spesialisthelsetjenesten.

Pasientmedvirkning på individnivå

Alle skal kunne påvirke forhold som gjelder

egen helsehjelp og behovene i egen oppfølging.

Det er ikke alltid bare ett behandlingsalternativ,

og hvilket tilbud som passer kan variere. Det

skal tas høyde for brukerens egne ønsker,

verdivalg og ferdigheter. Dette gir større

autonomi, myndighet og kontroll over eget liv.
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De regionale helseforetakene og

helseforetakene

De regionale helseforetakene og sykehusene

har rutiner og praksis for pasientmedvirkning

på systemnivå.[6] For eksempel ved

oppnevning til brukerutvalg og styrer.

Pasientene deltar gjennom dette systemet i for

eksempel utforming av planer, nye

behandlingstilbud og nybygg. Prinsipper og

rutiner for pasientmedvirkning skal være

enhetlig på tvers av helseforetak. De regionale

helseforetakene har etablert felles

retningslinjer og enhetlig praksis for 

brukermedvirkning på systemnivå for regionale

helseforetak. Det er etablert egne ungdomsråd.

Pasientstemmen i system for Nye metoder 

Myndighetene etablerte i 2015 system for Nye

metoder som et verktøy for å kvalitetssikre

prioriteringer og ressursbruk i

spesialisthelsetjenesten.

I Nye metoder samarbeider

spesialisthelsetjenesten ved de regionale

helseforetakene, helseforetakene (sykehusene),

Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet,

Statens Strålevern og Helsedirektoratet.

Gi pasienter trygghet for at de metodene som innføres er vurdert med hensyn til effekt

og sikkerhet

Understøtte likeverdig og rask tilgang til nye og innovative metoder

Demonstrere merverdien av nye metoder sammenliknet med eksisterende behandling

Bidra til at metoder som ikke lenger anses å være tilfredsstillende blir utfaset

Fremskaffe et kvalitetssikret grunnlag for beslutninger, prioriteringer og ressursbruk

Tydeliggjøre og understøtte beslutningsprosesser og nivåer.

Gi transparente beslutninger

Nye metoder

Nye metoder er det nasjonale systemet for å prioritere hvilke medisinske metoder eller tiltak

som skal innføres i, og finansieres av den norske spesialisthelsetjenesten. Systemet er

etablert for å:

[6] https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2017/20170427/043-2017%20Vedlegg%201%20-

%20Felles%20retningslinjer%20for%20brukermedvirkning%20p%C3%A5%20systemniv%C3%A5,%20endelig.pdf



Målet er å sikre alle pasienter rettferdig tilgang

til nye metoder og legemidler. Alle legemidler,

utstyr, diagnostikk og behandlingsmetoder skal

godkjennes i dette systemet før det kan tas i

bruk i helsetjenesten.

Pasientmedvirkning ivaretas på flere måter i

Nye metoder, og det er et mål at denne

medvirkningen skal styrkes ytterligere.

Pasientene kan, på linje med alle andre, sende

inn egne forslag og gi innspill til andres forslag

og metodevarsler. Ulike pasientorganisasjoner

er representert i referansegruppen til Nye

metoder.

Beslutningsforum bestemmer hvilke metoder

som skal innføres i den norske offentlige

helsetjenesten. Beslutningsforum for Nye

metoder har en brukerrepresentant.

Brukerrepresentanten deltar i forumet som

observatør med talerett. Brukerrepresentanten

foreslås av brukerutvalgene i de regionale

helseforetakene og oppnevnes av

Beslutningsforum for nye metoder.

Bestillerforum er instansen som bestemmer

hvilke metoder som skal gå videre i prosessen til

Beslutningsforum. Pasientene har over tid

ønsket å bli representert i Bestillerforum. Dette

ble lyttet til. 22. juni 2020 bestemte

Bestillerforum at pasientene skulle inkluderes i

diskusjoner før nye legemidler og metoder

vurderes av Beslutningsforum. Dette er et viktig

fremskritt.

«Jeg ønsker å målbære de tanker og

opplevelsene som pasientene har, og være

pasientens stemme i Bestillerforum. Det betyr

ikke at vi alltid vil få gjennomslag, men vi må

prøve å si noe om hva som er viktig for pasienter

i forhold til nye legemidler og metoder».[7].

Øystein Kydland

Første brukerrepresentant i Bestillerforum RHF

De kommunale helse- og omsorgstjenestene

Kommunen skal sørge for at representanter for

pasientene høres i utformingen av kommunens

helse- og omsorgstjeneste.

Pasientorganisasjonene er representert på ulike

måter for å ivareta brukernes erfaringer med

basis i brukerkompetansen. Dette skjer gjennom

brukerutvalg, møter, høringer og deltakelse i

prosjekter.
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Helsekompetanse er ulikt fordelt i befolkningen.

Pasientorganisasjonene kan bidra til å utjevne

forskjellene i helsekompetanse:

«Vi som representerer brukerne er i særlig grad

være en stemme for de svakeste. De som har

det krevende økonomisk, har dårlig språk eller

på andre måter sliter i møtet med Helse-Norge.

Vi er og skal være en stemme for dem. Så sier

det seg selv at i konkrete samvalgs-situasjoner

vil det være tilfeller hvor pasientstemmen ikke

når like godt fram. Derfor er det også viktig at

alle aktører vet å lytte til pasient og bruker».

Bente Slaatten

Generalsekretær Norsk Revmatikerforbund

Flere av de vi har intervjuet i denne rapporten

påpeker at sterke brukerorganisasjoner kan

fortrenge andre svakere grupper, og at det kan

bidra til å øke den sosiale ulikheten i helse. 

Dette er en utilsiktet, men forståelig effekt. De

med mest ressurser både forstår systemet best

og klarer å gjøre seg hørt. De med en sterk

stemme når fram, mens de med en svakere

stemme ikke gjør det.

 

Noen pasientorganisasjoner er store,

profesjonelt drevne og har betydelige ressurser

til å delta i samfunnsdebatten og arbeide

systematisk overfor politikere, myndigheter og

media. De innehar en betydelig makt i

helsesektoren. Andre organisasjoner er basert

på frivillighet, og har betydelig mindre ressurser

til å fremme sine medlemmers interesser.

Formelle rettigheter = reell innflytelse?

«Jeg har noen ganger savnet en kvalitativ

vurdering av effekten av pasientrettighetsloven.

Har de reelt fått større innflytelse på

individnivå? Jeg tror svaret er ja, men en del av

dette er juridiske rettigheter som kan være

vanskelig å omsette i praksis».

Cecilie Daae

Adm.dir, Helse Nord RHF

Formelle rettigheter følges ikke nødvendigvis

av reell innflytelse. Reell innflytelse fordrer

helsekompetanse - ferdigheter til å målbære

egne interesser på en god måte.

Pasientombudet i Oslo og Akershus Anne-Lise

Kristensen har tidligere uttrykt bekymring for at

for mye av ansvaret for å følge opp

helsehjelpen, legges over på pasientene – og

at de med størst helsehjelpskompetanse får de

beste tjenestene. Det bør ikke være slik at de

pasientene som får raskest hjelp er de som

enten selv, eller ved hjelp av pårørende, finner

frem til ventetider for den aktuelle helsehjelpen

ved ulike helseforetak. Ombudet mener dette

utfordrer helse- og omsorgstjenestens plikt til å

sørge for likeverdige tjenester. Fritt

behandlingsvalg er en rettighet hun tror ikke

alle innbyggere er kjent med – eller vet

hvordan fungerer.[8]
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[8] https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/08/17/ventetider-sorger-myndighetene-for-likeverdige-tjenester//



poliklinikken eller sengepostene på sykehuset,

under diagnostikk og behandling, og til

oppfølgingen etterpå. Pasienter og pårørende

skal være like viktige som fagfolk og politikere.

«Det som er viktigst for pasientene, skal ha

størst oppmerksomhet. Det gir en tydeligere

politikk og klarere signaler».

Bent Høie

Helse- og omsorgsminister, sykehustalen 2014

Generalsekretæren i Kreftforeningen Ingrid

Stenstadvold Ross understreker dette poenget.

Hun sier at om vi skal nå målsettingen om

pasientens helsetjeneste må vi lytte enda mer til

pasientene: «Den som har skoen på, vet hvor

den trykker. En sterk pasient- og brukerstemme

er viktig for å få best mulig kvalitet i tjenestene –

og ikke mindre aktuelt i den seneste tiden; at vi

klarer å sette inn ressurser der pasientene og

brukerne opplever behovet er størst».

Pasientene som gisler?

Det er til tider blitt hevdet at pasientene er gitt

rett til deltakelse og rett til en plass rundt bordet,

men at deres reelle innflytelse er liten eller

fraværende. De inviteres inn av plikt, ikke fordi

man er reelt interessert i å lytte. Pasientenes

innspill skal bli lyttet til og respektert. De skal

løftes frem og drøftes på alle nivåer. Samtidig er

ikke retten til å bli hørt det samme som at

innspillene alltid skal tas til følge.

«Generelt er nok dialogen varierende. Mindre

aktører opplever kanskje en annen situasjon

enn oss. Nasjonalforeningen for folkehelsen er

en stor organisasjon som ofte tas med og vi

har stort sett tilgang på de arenaene vi ønsker

å være med på opp mot myndighetene.

Samtidig er jeg bevisst på at dialogen kan

oppleves annerledes for andre».

Mina Gerhardsen

Generalsekretær Nasjonalforeningen for

folkehelsen

Ulik evne til å medvirke kan bidra til å

opprettholde og forsterke sosial ulikhet i helse.

I ytterste konsekvens kan det bety at

helsetilbudet til enkeltpasienter og

pasientgrupper ikke utelukkende baseres på

helsefaglige vurderinger, men også på evnen til

å ivareta egne helsebehov og

pasientorganisasjonenes evne til å fremme sine

medlemmers interesser.

Pasientens helsetjeneste

Som en erkjennelse av dette, og for å styrke

pasientenes innflytelse over egen behandling

og oppfølging, lanserte helse- og

omsorgsminister Bent Høie i 2013 regjeringens

visjon om å skape pasientens helsetjeneste.

Det gjelder den enkelte pasient og det gjelder

på systemnivå. Arbeidet med å bygge

pasientens helsetjeneste har vært førende for

regjeringen i utviklingen av helse- og

omsorgstjenestene: Fra det første møtet med

fastlegen eller legesekretæren, til mottaket, 
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Flere undersøkelser og utredninger understreker

at det er behov for å tydeliggjøre at

avlastningstiltak skal ivareta omsorgsyters

behov. Blant annet fant Statens helsetilsyn i

2010 at kommunene gjennomgående «ikke

kartla og vurderte pårørendes omsorgsbyrde,

situasjon og behov for avlastning», at

saksbehandlingen ved søknader om avlastning

bar preg av sjablonmessige og standardiserte

vurderinger, og at vedtakene var mangelfulle og

ikke ga tilstrekkelig opplysning om

klagemuligheter (Statens helsetilsyn rapport

5/2011).

Anita Vatland, daglig leder i Pårørendealliansen,

forteller at det kan være ekstra krevende å være

pårørende fordi kan man har på seg to hatter:

enkelte ganger uttaler man seg, eller stiller

spørsmål om eller på vegne av pasienten. Andre

ganger har man spørsmål om sin egen situasjon

som pårørende. Hun sier videre at det er gjort

veldig lite for pårørendestemmen – at de stort

sett har vært stemmeløse, i tillegg til all den

usynlige omsorgen de utfører.

 

Pårørendealliansen sier at det er gjort ganske

mye for samarbeidet mellom pasient og

personale, men de pårørende har ennå ikke blitt

rigget inn i dette samarbeidet. Det gjenstår mye

arbeid for å styrke pårørendestemmen.

De pårørende – pasientenes viktigste ressurs

Pårørende kan være pasientens viktigste støtte

og ressurs. De kjenner pasienten og kan

formidle pasientens ønsker, behov og

interesser på best mulig måte.

  

De pårørende er også en viktig ressurs for

samfunnet. Mange pårørende tar betydelige

ansvars- og omsorgsoppgaver overfor sine

nærmeste. De utfører tunge omsorgsoppgaver

som avlaster helse- og omsorgstjenesten og gir

pasienten trygghet. 800.000 pårørende i Norge

står i dag for 110.000 årsverk, som tilsvarer en

verdi på om lag 40 mrd. kroner.

 

Legger man til grunn lønnen til en

helsefagarbeider, har omsorgsoppgavene som

de pårørende, utfører en prislapp på rundt 40

milliarder kroner.[9]

 

Pårørenderollen kan være krevende – både

fordi en av dine nærmeste har blitt syk og

trenger bistand, men også fordi pårørende til

tider kan oppleve dialogen med

tjenesteapparatet som krevende. Mange

pårørende ønsker å stille opp for sine

nærmeste, men vi ser også at

omsorgsoppgavene kan bli så omfattende at

det går utover helsen til de pårørende. Studier

av pårørende viser at opp mot 50 prosent av

pårørende selv utvikler helseproblemer.[10]
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[9] https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2018-2019/dok8-201819-181s/

[10]  https://www.napha.no/content/12679/--Parorendeskole-i-hele-landet



[11] https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innlegg-parorendekonferansen-2020/id2766403/_source=www.regjeringen.no

&utm_medium= epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2029.09.2020&utm_content=Helse%20og%20omsorg

[12] https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innlegg-parorendekonferansen-2020/id2766403/?utm_source=www.regjeringen.

no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2029.09.2020&utm_content=Helse%20og%20omsorg

[13] https://helsenorge.no/parorende/parorendes-rettigheter  

Helse- og omsorgsdepartementet leder og

koordinerer arbeidet med pårørendestrategien i

samarbeid med Arbeids- og

sosialdepartementet, Barne- og

familiedepartementet, Kommunal- og

moderniseringsdepartementet og

Kulturdepartementet.

 

Pårørendes rettigheter bestemmes av pasientens

evne og mulighet til å ivareta seg selv. Jo mindre

pasienten er i stand til å ivareta seg selv, desto

flere rettigheter har pårørende. Det gjelder både

i spesialisthelsetjenesten og den kommunale

helse- og omsorgstjenesten.[13]

 

«Pårørende er viktige i pasientens helse- og

omsorgstjeneste. Pårørende må verdsettes,

skal lyttes til og være en del av arbeidslaget –

så langt pasienten selv og pårørende ønsker

og aksepterer det. Mange pårørende ønsker å

bidra, og det er bra. Samtidig skal vi ikke stille

urealistiske forventninger til hva pårørende

skal stille opp med når de nærmeste har behov

for hjelp. Innspillene til arbeidet med strategien

viser at mange pårørende savner at noen spør

dem om det samme: "Hva er viktig for

deg?"»[11]

Bent Høie

Helse- og omsorgsminister

Regjeringen ønsker å gi de pårørende en

enklere og bedre hverdag og det har i lenger

tid vært varslet en strategi for dette. Formålet

med den nye strategien er å løfte fram

pårørendes rolle og situasjon, peke på

utfordringer og gi en retning for det videre

arbeidet. Regjeringen har nå besluttet å slå

pårørendestrategien sammen med den

påfølgende handlingsplanen. Målet er å gjøre

strategien mer forpliktende fra første stund.

Helseminister Bent Høie har sagt at strategien

med innbakt handlingsplan skal legges frem

før jul 2020.[12]
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Rett til veiledning og informasjon

Alle pårørende har rett til generell veiledning

og informasjon. Helsepersonell har

taushetsplikt om pasientens sykdom og andre

personlige forhold, men de har alltid lov til å

snakke med pårørende og plikt til å lytte. De

kan for eksempel gi kontaktinformasjon,

informere om rutiner, ansatte og ulike tilbud,

hjelpemidler, lovverk, saksbehandling og

rettigheter, tilbud til pårørende og annen

generell informasjon. Når de pårørende

kjenner diagnosen til pasienten, kan

helsepersonellet, uten å bryte taushetsplikten,

snakke generelt om årsaker til tilstanden,

symptomer, vanlig behandling og prognose.

 

Rett til opplæring og veiledning

Når pårørende utfører særlig tyngende

omsorgsarbeid, har de rett til veiledning og

opplæring fra kommunen for å ivareta både

pasienten og seg selv.

Rett til informasjon om pasientens

helsetilstand, helsehjelp og journal

De nærmeste pårørende har rett til informasjon

hvis pasienten samtykke til det.

Rett til informasjon om barns helsetilstand

og helsehjelp

Foreldre eller andre med foreldreansvaret har

som hovedregel rett på informasjon om barnets

helsetilstand og innholdet i helsehjelpen inntil

barnet fyller 16 år. Rettighetene endrer seg

med barnets alder. Foreldre til barn mellom 12

og 16 år har ikke rett på barnets 

Sentrale pårørende rett igheter
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helseopplysninger, hvis barnet ikke ønsker det

og har grunner som bør respekteres. Det samme

gjelder for barn under 12 år dersom

tungtveiende hensyn for barnet taler mot at

informasjon gis til foreldrene. Barnets samtykke

fritar helsepersonellet fra taushetsplikten.

Forelder har rett på informasjon for å oppfylle

foreldreansvaret, frem til ungdommen er 18 år.

Dette kan være alvorlige psykiske lidelser, fare

for selvskading, ulovlige rusmidler,

selvmordsfare innleggelse i døgnavdeling, og

opplysninger om hvor ungdommen befinner seg.

Rett til å samtykke til helsehjelp på vegne

av barn

Foreldre har som hovedregel rett til å takke ja

eller nei til helsehjelp for barn inntil de fyller 16

år.  Det samme gjelder helsehjelp som er

nødvendig for at barnet ikke skal ta skade. Etter

hvert som barnet utvikler seg, skal foreldrene

høre hva barnet har å si før de samtykker. Når

barnet er fylt 7 år skal det få si sin mening i alle

spørsmål som angår egen helse. Er barnet fylt 12

år skal det legges stor vekt på hva barnet mener.

Rett til informasjon om tjenestetilbudet

Foreldre har rett på informasjonen som er

nødvendig for å få tilstrekkelig innsikt i

tjenestetilbudet til barnet, og for å kunne ivareta

barnet sine rettigheter.
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 Rett til å representere en pasient som

ikke kan ivareta seg selv

 Når en pasient over 16 år ikke kan ivareta sine

egne interesser, har de nærmeste pårørende

rett til nødvendig informasjon for å sikre

pasientens rettigheter og interesser, inkl.

informasjon om helsetilstand og helsehjelp. De

har rett til å uttale seg om hva pasienten ville

ha ønsket, og medvirke med pasienten i

utforming av tjenester og ved utarbeidelse av

individuell plan.

 

Rett til avlastningstiltak for å lette

omsorgsbyrden

Pårørende med særlig tyngende

omsorgsoppgaver kan ha rett til avlastende

tiltak. Avlastningen skal gi mulighet til

nødvendig fritid og ferie, yrkesaktivitet,

familieliv og deltakelse i samfunnsaktiviteter.

Det kan være f.eks. praktisk bistand, og

velferdsteknologi (varsling og

lokaliseringsutstyr).

 

Rett til involvering ved tvungent psykisk

helsevern

Nærmeste pårørende har en del rettigheter i

forbindelse med etablering og gjennomføring

av tvungent psykisk helsevern. Det kan være

blant annet rett til generell veiledning fra

helsetjenesten, kontrollkommisjonen og

fylkesmannen, rett til å be kommunelegen om

å vedta tvungen legeundersøkelse for å

vurdere om vilkårene for tvungent psykisk

helsevern er oppfylt, rett til å uttale seg før det

fattes vedtak om tvungen observasjon eller

tvungent psykisk helsevern, og ved opphør av

tvungent psykisk helsevern, klagerett til

kontrollkommisjonen på vedtak nevnt i forrige

punkt.

Rett til å melde inn og få utredet omfattende

rusmiddelmisbruk

Pårørende kan melde omfattende

rusmiddelmisbruk til kommunen. Kommunen

skal undersøke saken og vurdere om det bør

fremmes sak om tilbakehold i institusjon uten

eget samtykke. Pårørende har rett til å få en

tilbakemelding når saken er utredet.

 

Rett til involvering ved bruk av tvang og

makt overfor personer med

utviklingshemming

Verge og nærmeste pårørende skal trekkes inn i

vedtaksprosessen sammen med

tjenestemottakeren når bruk av tvang eller makt

etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

kan være aktuelt. Synspunktene til pasienten

eller brukeren og dennes representant skal

fremgå av kommunens vedtak.

 

Rett til involvering ved helsehjelp til

personer uten samtykkekompetanse som

motsetter seg helsehjelp

Hvis pasienten mangler samtykkekompetanse

skal nærmeste pårørende involveres gjennom

blant annet forhåndsvarsel før vedtak om

helsehjelp fattes, gi informasjon om hva

pasienten ville ha ønsket og medvirke ved

gjennomføring av helsehjelpen. Nærmeste

pårørende skal informeres snarest mulig når

vedtak fattes. Du skal ha informasjon om

klagerett og uttalerett, og om retten til å se

dokumentene i saken.

Kilde: Helsenorge.no



Pasientstemmen 2020 – hvor er den? Høres den?

For å ta temperaturen har vi snakket med tolv

representanter for pasient- og

pårørendeorganisasjoner, helsepersonell,

helsemyndighetene og akademia. Vi har kartlagt

deres opplevelser med pasientmedvirkning og

løftet frem deres observasjoner fra ulike

ståsteder.

Å skape pasientens helsetjeneste er altså et

tydelig politisk mål, en visjon for regjeringens

arbeid med helse- og omsorgstjenestene. Men

hva er status? Hvordan er pasientenes rolle

styrket? Hvordan opplever pasientene at det

står til med pasientens helsetjeneste?
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Thomas Hyl land Er iksen

Professor i Sosialantropologi

Universitetet i Oslo

Livets største rolleskifte

Vi skifter roller hver eneste dag. Livet ut.

Fra kollega på jobben klokken 16 - til

familieforsørger over grytene noen små

minutter senere.

 

Fra ektemann og kjæreste til venstreback på

bedriftsfotballen.

 

De fleste små, regelmessige rollebytter er

udramatiske og lystbetone. De er en del av det

å være menneske.

Du har garantert kjent elementer av det selv.

Da du ikke tok på deg ranselen for å gå på

skolen, men ble liggende som syk gutt hjemme

på sofaen. Da du ikke fikk være på

fotballtrening, men sto der som skadet jente

med krykker på sidelinjen.

Noen har opplevd kanskje livets aller største

rolleskifte: Når du plutselig får en alvorlig

diagnose. Du har kreft. Livet ditt kan være i

fare. Det utfordrer ditt eget selvbilde og

kanskje enda mer: De andres bilde av deg.

 

Thomas Hylland Eriksen – den eneste virkelig

berømte sosialantropolog i Norge – har selv

kjent på det store skiftet.

Jeg har vært pasient siden 2016. Jeg hatt god

tid på å tenke på ulike aspekter ved

pasientrollen. Hvor mye pasient er du når du er 

pasient? Må du være det hele tiden eller kan du

gå ut og inn av pasientrollen? Kan du avgrense

pasientrollen til de gangene du er i direkte

kontakt med behandlingsapparatet? Jeg tror

uansett det er viktig for alle og enhver å ha

bevissthet om hvordan vi forholder oss til rollen

som pasient.

I våre roller, som far, som trener, eller som

professor som deg, forbindes vi med noe

annet enn å være pasient. Hva mister vi i

det vi havner i pasientrollen?

Du mister følelsen av selvstendighet og påføres

en form for skam. Jeg tror det har sammenheng

med det menneskebilde og den

personforståelsen vårt samfunn over tid har

utviklet. Det å plutselig bli avhengig av andre, at

du ikke er herre over ditt eget liv, du trenger

hjelp fra eksperter, du trenger omsorg fra

hjelpeapparatet. Alt fra hun som sitter i

forværelse i kreftavdelingen og tar imot

kølappen din, til legen som stiller diagnose og

gir deg behandling. Du er helt avhengig av dem,

du bli svak, du blir sårbar og du klarer 
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Under koronaepidemien opplever hele verden

og Norge noe av det samme som det å være i

pasientrollen. Vi opplever sammen, som

kollektiv, hvordan det er å ha fått en alvorlig

diagnose. Nemlig at det er ikke alt vi har kontroll

over. Og at når det virkelig går galt trenger vi

andre mennesker å dele sammenstøtet og

tilstedeværelsen med.

 

Mange som har vært dypt inne i

pasientrollen uttrykker en sterk tilfredshet

med det norske helsevesen etter endt

behandling. Hva er din personlige erfaring?

Jeg har gjennom fire år vært i kontakt med

helsetjenesten, først og fremst på grunn av kreft.

Jeg har stort sett hatt gode erfaringer og blitt

tatt godt vare på. Jeg hadde en stor krise med

en plage som de ikke klarte å finne ut av. For

noen år siden hadde jeg derfor et lengre

opphold på sykehus og det ble mobilisert store

ressurser. I en utrygg situasjon fikk jeg fin

behandling og følte meg høyt prioritert. Det er

jeg takknemlig for.

På noen områder har det ikke vært like bra. Jeg

har for eksempel ikke fått den oppfølgingen jeg

trengte i forhold til kosthold. Siden jeg har hatt

kreft i bukspyttkjertelen har jeg i likhet med

mange andre med samme sykdom fått kroniske

fordøyelsesproblemer og vanskeligheter med å

få i meg nok energi. Her har jeg ikke opplevd

pasientrollen like positivt. Helheten har manglet,

helheten i systemet og tjenestens evne til å se

hele meg.

deg ikke selv. Alt dette kjennes

stigmatiserende i vårt samfunn. Det å være et

hjelpeløst voksent menneske er for mange

forbundet med skam. Kanskje litt slik som når

man må kontakte NAV?

Hylland Eriksen understreker at han

generaliserer og at ikke alle opplever

pasientrollen likt. Det er også mange ulike

måter å ta selve pasientrollen. Noen kjente

mennesker har de senere årene vist oss

akkurat det.

Vi har jo en viss mulighet til å gjøre valg. David

Bowie snakket ikke om kreften sin, Freddie

Mercury snakket aldri om AIDS’en sin. Andre

kan gjøre det motsatte: bruke den som en

plattform. Per Fugelli valgte å gi kreften et

ansikt i flere år. Det var på en måte det han var

fullt og helt på slutten.

 

Hvordan tenkte du selv om din egen rolle

da du fikk påvist kreft i 2016?

Jeg har vært litt forsiktig med dette selv. Jeg

har ikke lyst til å bli husket som «prosessoren

som hadde kreft». På den annen side vil jeg

ikke bidra til «tabuisering».

Det er dessverre knyttet en skam til denne

sykdommen. Mange opplever kreft som flaut.

Vi vil ikke snakke om det. Vi synes det er fælt

og trist om andre får vite det. Det slik at du i

pasientrollen har en viss valgmulighet, hvor

dypt vil du gå inn i den.

Tidlig i korona-utbruddet satt Hylland-Eriksen

ord på hva vi som samfunn går gjennom og

hvor ulikt land har møtt krisen. 



Aslak Syse

Professor Dr. Juris, MD, 

Universitetet i Oslo

Jeg representerer ingen pasientstemme, men

kan orientere om jussen på dette feltet.

De generelle reglene mot pasientnivå er

regelbestemt ved pasienters rett til

medvirkning (pbrl. § 3-1), supplert med

informasjonsrettigheter og -plikter (pbrl. §§ 3-2

flg), og det generelle kravet om samtykke

basert på gitt informasjon.

 

Innflytelse på strukturelt nivå går mer mot

pasientorganisasjoner og alminnelige åpne

politiske prosesser.

 

Lovgivningen er nesten helt eksemplarisk når

det gjelder mulighetene for

pasientmedvirkning. Hvorvidt praksis er i tråd

med de normative føringene er et empirisk

spørsmål. Kjenner ikke til generelle

undersøkelser som belyser dette på en god

måte.

 

Jeg tenker at det egentlig ikke finnes et

dilemma i relasjonen mellom pasienters

rettigheter og fellesskapets behov for styring i

helsesektoren utover det som begrensa

ressurser tilsier. Det vil si når pasienter ønsker

behandling det offentlige ikke finner grunnlag

for å gi. Dette vil bli et økende gap med

innføring av Nye Metoder og persontilpasset

medisin.

Om tilbud og ønsker er innafor ressurser til

disposisjon er det ikke et egentlig dilemma.

Dilemmaer kan oppstå i det konkrete

behandlingsforholdet når pasienter ikke ønsker

tilbudt behandling eller ønsker behandling som

vurderes som ikke faglig forsvarlig.

 

Covid 19-pandemien har satt hele vårt

helsesystem i en unntakstilstand. For å beskytte

helsepersonellet og sykehusene er en rekke

vanlig aktiviteter satt på vent. Konsultasjoner en

avlyst, operasjoner er utsatt. Tjenester vi som

innbyggere normalt har rett til, er nærmest med

et pennestrøk avlyst eller satt på vent. Ser vi spor

av et noe mer autoritært samfunn eller er dette

det en må regne med i en verdensomspennende

pandemi?

 

Etter mitt syn har myndighetene tatt nødvendige

grep ut fra hensynet til hele befolkningens best

mulige helsetilstand, under en pandemisk

unntakstilstand. Det er klart at i slike situasjoner

vil styringsretten med nødvendighet kunne sette

ordinære pasientrettigheter til side. 
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Lil ly Ann Elvestad

Generalsekretær Funksjonshemmedes

Fellesorganisasjon 

Jeg tenker at pasientstemmen handler om

medvirkning. Oppgaven med medvirkning er

noe som er blitt tatt på alvor, og som jeg

opplever blir anerkjent som viktig. På

systemnivå vil det være snakk om å

representere mange andre enn seg selv: man

er en portvokter, en ambassadør og en

konsulent. På tjenestenivå er det snakk om å

dele sin personlige erfaring, og det er viktig å

være bevisst på disse to forskjellige måtene å

dele erfaring på. Vi har jobbet for at pasienter

og brukere skal bli tatt med på råd i

planlegging av tjenester og spørsmål som

angår brukeren og deres pårørende helt siden

80-tallet.

Brukermedvirkning er en demokratisk rettighet

hvor man bruker kunnskap og erfaring til å

utvikle og forbedre tilbudene. Selv om dette er

et stort og overordnet mål, bidrar

brukermedvirkning på alle nivå til dette.

Brukermedvirkning er lovpålagt flere steder, og

også et krav hvis man ønsker forskningsmidler.

Dette til tross, er det variabelt hvor god

dialogen faktisk er. I spesialisthelsetjenesten,

som har jobbet bevisst med dette lenge, er

samarbeidet med pasienter og brukere blitt

veldig bra. I den kommunale helsetjenesten er

det nok langt mer tilfeldig hvor bra

medvirkningen er.

Mye av utfordringen i dag er å ruste

brukermedvirkerne til å gjøre jobben sin best

mulig, og å sette av nok ressurser til å kunne

lære og følge opp lokale råd og organisasjoner.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

har konservativt regnet at vi har om lag 5000

medvirkere og representanter tilknyttet oss rundt

om i landet, men muligheten de har til å

medvirke er veldig variabel. En utfordring kan for

eksempel være en asymmetri i språk og form i

dialogen med brukermedvirkerne. Den

erfaringen som brukerne har er like viktig og

sidestilt med den fagkunnskapen man deltar

sammen med.

Jeg opplever at pasientstemmen blir tatt på

alvor, og at den blir det som et resultat av

mange års arbeid – mye av det har vært «top

down» fra politikerne, noe som er litt unikt for

Norge. Jeg tror vi har innsett at å inkludere alle

ikke medfører ekstra kostnader, og at tilbudet og

tjenestene ikke blir dyrere av den grunn. Men,

det er som alltid forbedringspunkter på mange

områder, selv om vi har kommet langt på vei. 
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Solveig Rostøl  Bakken

Det sentrale brukerutvalget ved OUS og

styremedlem pensjonistforbundet Oslo 

Pasientstemmen handler enklest sett om at

pasienten skal være i sentrum. Det handler om

å spørre pasienten hva som er viktig for dem,

og å være åpen for det svaret man får tilbake.

For meg personlig har målet alltid vært å bidra

til å heve brukernes stemme på en klok måte.

Jeg har ikke monopol på noen andres historier,

men jeg er suveren i min egen. Igjennom å

fortelle sin historie om hvordan det oppleves å

være pasient eller pårørende bidrar man til å

gjøre systemene bedre. For å få til denne

endringen må alle samarbeide, og alle ledd må

med.

Sånn har det ikke alltid vært. Det helsevesenet

man har i dag er ikke det samme som jeg

utdannet meg til på 70-tallet, og veldig mye

har skjedd for å løfte pasientstemmen. Den

forandringen hilser jeg velkommen. Det er

veldig positivt. Det er jo pasientene som sitter

med en helt egen oppfatning om egen kropp

og om hva de opplever. Pasientene kjenner sin

egen kropp best, og har ofte en egen

oppfatning om hva som er best for dem – men

det er ikke alltid forenelig med

fagkompetansen fra helsepersonell. Når

ledelse og helsepersonell hører på brukerne

gjør man helsetjenesten som helhet bedre,

sammen.

Jeg vil si at vi har kommet veldig langt, men det

er fortsatt svære skuter som skal snus.

Vi har for eksempel gjort det helt naturlig å

inkludere pasienter i behandlingen de skal

igjennom. Sånn var det ikke før. Da baserte man

seg nesten utelukkende på den kompetansen

man mente man hadde selv, og det man trodde

man visste.

Likevel er det ikke sånn at alle finner det like

naturlig eller enkelt å bruke pasientstemmen de

har. Man vil kanskje ikke bli oppfattet som en

vanskelig pasient, det har jeg hørt og følt på

selv. Da kan det hende man velger å ikke uttale

seg. Det hadde derfor vært et viktig steg i riktig

retning om man var enda tydeligere på hvilke

rettigheter og muligheter pasienter, pårørende

og brukere har til å delta i og uttale seg om

tilbudet deres.
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Jeg vil si koronautbruddet har vært en

krevende tid for oss som jobber for eldres

stemme i samfunnet, også som pasienter.

Spriket i tilgjengelighet av informasjon og

deltakelse har nok blitt enda større, for

eksempel er det allerede mange eldre som blir

lett skrem av tanken om å skulle hente all

informasjon og ha all kommunikasjon via

internett. Ikke minst når tilbudene de har rundt

seg har blitt enda mindre. Mange eldre har for

eksempel ikke nære pårørende: hvordan skal

de komme seg rundt omkring når alt er stengt?

Men alt i alt synes jeg mye har blitt gjort for

pasientstemmen i det norske helsevesenet.

Gode pasientforløp jobbes med i alle regioner,

og er noe som bidrar aktivt til å øke

samhandlingen mellom kommune- og

spesialisthelsetjenesten – og til det beste for

pasienter og pårørende. Jeg føler at vi både

som enkeltpersoner; pasienter og pårørende,

så vel som representanter i utvalg eller for

organisasjoner virkelig har en stemme, og at vi

ikke snakker for døve ører. 
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Bente Slaatten

Generalsekretær Norsk Revmatikerforbund 

Pasientene er de eneste som virkelig kjenner

helsesystemene på tvers av avdelinger,

profesjoner og nivåer. De kjenner

kommunehelsetjeneste, de kjenner

spesialisthelsetjenestene, de har vandret på

kryss og tvers av profesjoner og avdelinger.

Helsepersonell jobber avgrenset på sitt område

og får ikke den samme muligheten til å forstå

helheten. Derfor er pasientstemmen viktig for

den enkelte, men også for helsetjenesten.

På overordnet nasjonalt nivå opplever jeg at vi

blir lyttet til, kanskje særlig med tanke på

politikerne. Dette kan nok se annerledes ut på

individnivå. Der skal du forholde deg til mange

ulike fagpersoner med spisskompetanse på sitt

felt. Generelt tror jeg Norge står seg bra på

dette området.

  

Jeg vil snu problemstillingen helt rundt:

Brukermedvirkning er det viktigste verktøyet

for å forebygge sosiale ulikheter i

helsetjenestene. Vi som representerer

brukerne er i særlig grad være en stemme for

de svakeste. De som har det krevende

økonomisk, har dårlig språk eller på andre

måter sliter i møtet med Helse-Norge. Vi er og

skal være en stemme for dem. Så sier det seg

selv at i konkrete samvalgsituasjoner vil det

være tilfeller hvor pasientstemmen ikke når

like godt fram. Derfor er det også viktig at alle

aktører vet å lytte til pasient og bruker.

På individnivå er kunnskap og opplysning

ekstremt viktig for en sterk pasientstemme. Alle

pasienter i Norge skal vite at de har rett til

samvalg og påvirke egen behandling. Legen skal

reelt lytte og at sørge for at det er systematiske

oppfølgninger. Det er også viktig at de ansatte

som skal drive med brukermedvirkning har god

opplæring og kan systemene. På nasjonalt nivå

fungerer dette godt og vi har god tilgang til

dialog med de aktørene vi trenger.

Under korona synes jeg nok at vel mye ble

stengt ned. Mange ble satt på vent, det har fått

store konsekvenser for mange mennesker. Når

du stenger ned hele avdelinger der det er ingen

smittende, er det både dramatisk og

unødvendig. Vi var tydelige på at denne

problemstillingen gjennom koronakrisen og

opplevde å bli hørt. Det bidro til at

helsesystemene endret holdninger. Vi gir også

klar beskjed om at brukerne skal kontakte legen

og møte til time.
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Jeg opplever dialogen med helsesektoren og

myndighetene som god. Vi har både tilgang og

får respons. Ønsker vi møter får vi det stort

sett. Jeg opplever at dialogen er god med nær

sagt alle deler av Helse-Norge. Unntaket er

dessverre Helsedirektoratet. Det framstår tidvis

som et mangehodet dyr, er sendrektig og

opptrer av og til litt arrogant. Jeg tror ikke det

er av vond vilje, men fordi at systemet er stort

og tungrodd.

Det er neppe tvil om at helsesektoren vil

oppleve stramme budsjetter. Derfor er

brukermedvirkning viktigere enn noen ganger

før. At alle blir hørt er med på å gjøre

systemene bedre og mer effektive. Å lytte til de

som har skoene på har aldri vært noen ulempe,

heller ikke økonomisk.

Jeg synes statsrådens utgangspunkt med

pasientens helsevesen er godt. Utfordringen er

å få det realisert på alle nivå. Det fungerer nok

så som så ute i «feltet». Det mangler grep for å

få det institusjonalisert ute i systemene. Det

aller viktigste enkeltgrepet er å få

pasientmedvirkning inn som en selvfølgelig del

av undervisningen for alle typer helsepersonell. 
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Roy Aleksander Farstad 

Styreleder Ung Kreft og daglig leder

Norilco  

Det er pasienten som kjenner seg selv, kjenner

møtet og har opplevd helsevesenet. Forskning

viser at en miks av en brukerstemme og en

fagstemme gir høyere kvalitet og derfor en

bedre tjeneste. Behandlingen blir enkelt sagt

bedre når pasienten er med, både på

individnivå og på systemnivå.

Den reelle påvirkningen til pasientene er nok

veldig varierende. På individnivå er det for

mange vanskelig å ha reell påvirkning, men får

du god kompetanseoverføring fra legen øker

det muligheten for medbestemmelse og

medvirkning. Jeg føler mange leger er flinke på

det i dag. På systemnivå er den faktiske

påvirkningen gradvis blitt bedre gjennom de

siste årene. Pasientorganisasjoner blir tatt mer

og mer med på råd, og jeg opplever at

helsevesenet har sett fordelene med å ha hatt

med brukerstemmen i arbeidet sitt. Situasjonen

er ikke perfekt, men er blitt bedre.

Like fremt er det en fare for at

brukermedvirkning kan forsterke den sosiale

ulikheten i helse. Det er fare for at de med en

sterk stemme når fram, mens de med en

svakere stemme ikke når fram. Det er viktig vi

som er brukerrepresentanter bruker stemmen

vår til å løfte sakene også til de som ikke har

store organisasjoner i ryggen, og som kanskje

ikke har de samme mulighetene til å bruke sin

stemme.

  

Samtidig er det viktig at vi som representerer de

svakerestilte pasientene er gode stemmer. Jeg

selv sitter i brukerutvalget ved Lovisenberg

sykehus, der mange pasienter har en diagnose

innen rus og psykiatri. Mange av dem vi

representerer har ikke muligheter å få sin

stemme hørt, og vi må sørge for at deres

perspektiv når fram.

Jeg tror brukerorganisasjonen må blir enda

flinkere til å lære opp sine medlemmer i hva

pasient- og brukerstemmen faktisk er og

hvordan den skal og kan brukes. Så må

myndigheter og helsevesen invitere inn de som

ikke har egne organisasjoner, lage små

seminarer så denne gruppen får en større

mulighet til å komme med sin brukerstemme.

Også myndighetene må bli bedre å gi

befolkningen informasjon om hva som ligger i

pasientmedvirkning. Man må faktisk lære seg å

være pasient og borger i et samfunn.
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Ung Kreft er mye i dialog med

kreftsykepleierne. Vi har løpende

informasjonsoverføringer og dette fungerer

godt. På myndighetsnivå er vi nok mest kontakt

når vi er misfornøyde. Her synes jeg vi skal ta

litt selvkritikk. Vi lever i et lite, nært demokrati

og vi har alle muligheter til å ha bedre kontakt

med de ulike myndighetsnivåene. Jeg håper

den erkjennelsen går begge veier.

I dramatiske situasjoner som under Korona,

kom Norge i en situasjon der det var fokus på

å redde liv. Jeg vet ikke om det er i sånne

dramatiske situasjoner det viktigste å ha fokus

på brukerstemmen. Beslutningstakerne ante

ikke hva som møtte dem rundt neste sving.

Men i etterkant av krisen er det viktig med

evaluering, også i forhold til hvordan

pasientperspektivet ble ivaretatt.

Penger styrer mye. Har du plutselig tre i stedet

for seks millioner vil alle deler av

helsesystemene merke det. Samtidig opplever

jeg at vi som brukere er realistiske. Vi forstår at

rammene er der. Det handler om å få mest

mulig helse ut av hver krone – og for å få det til

blir det enda viktigere at pasienter og brukere

sammen med fagpersonell anses som en

ressurs sammen.

Når det gjelder regjeringens og

helseministerens arbeid vil jeg si: De har

kommet meget godt i gang med

pasientperspektivet, kanskje særlig ute i

helseforetakene. Selv om alt ikke er perfekt, har

vi gode systemer som det bare er å bygge

videre på. Så mitt råd er enkelt: Viderefør og

forsterk den kursen dere har!
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Mina Gerhardsen 

Generalsekretær, Nasjonalforeningen for

folkehelsen   

Hvorfor det viktig med en sterk pasient- og

brukerstemme? For meg er det så enkelt at

den som vet hvor skoen trykker – pasienten

selv - er en viktig rådgiver. Vi jobber med

demens, en gruppe som tidligere ikke ble tatt

med på råd. I de senere år har vi sett hvor mye

bedre det blir for denne gruppen når de får

medvirkning og blir lyttet til. Det er viktig i et

politisk perspektiv og

menneskerettighetsperspektiv, men det er aller

viktigst i et pasientperspektiv.

 

Jeg opplever den reelle påvirkningen til

pasienten i dag som veldig blandet, men jeg

opplever økt oppmerksomhet om behovet.

Heldigvis ser vi at Helsedirektoratet er

framoverlent i forhold til brukermedvirkning.

Jeg har sittet i brukerrådet til direktoratet, jeg

sitter i e-helsestyret som brukerrepresentant -

og opplever god økende bevissthet. Så kan

man selvsagt spørre om vi er mest til pynt eller

har reell påvirkning.

 

Kan brukermedvirkning forsterke den sosiale

ulikheten i helse/todelt helsetjeneste? Klart det

er en risiko. Sterke brukerorganisasjoner på ett

område kan fortrenge en annen gruppe.

Mindre organisasjoner som representerer

færre pasienter eller som har et sykdomsbilde

som gjør det vanskeligere med medvirkning

kan gi svakere brukerstemmer. Det er også en

fare for at de som blir hørt er de med sterkest 

  

stemme innenfor pasientgruppen. Her må vi

bare be om sterk bevissthet i systemene, der de

ikke bare lytter til de store og sterke stemmene.

For å styrke den reelle brukermedvirkningen er

det viktig at pasientperspektivet er med hver

gang. Litt sånn som vi gradvis har fått til med

likestilling. På samme måt som likestilling er

viktig hver gang, må medvirkning være viktig

hver gang. I Norge er viljen god, men det må

være systematikk i arbeidet.

I forbindelse med korona-krisen ble vi kalt inn

på hastemøte straks etter at Regjeringen

iverksatte sine tiltak av. Vi fikk gi våre innspill

umiddelbart og jeg opplever at vi har vært

påkoblet gjennom hele krisen.

På myndighetsnivå opplever jeg at vi som

organisasjon er godt påkoblet. Vi er inne på

sentrale arena, vi sitter i sektorråd, vi er

representert i brukerråd, vi er i e-helsestyret. Vi

er i det hele tatt inne på mange arena både 
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opp mot departement og direktorat og har

dermed gode muligheter til å ivareta

brukermedvirkning. Generelt er nok dialogen

varierende, mindre aktører opplever kanskje en

annen situasjon enn oss. Nasjonalforeningen

for folkehelsen er en stor organisasjon som

ofte tas med og vi har stort sett tilgang på de

arenaene vi ønsker å være med på opp mot

myndighetene. Samtidig er jeg bevisst på at

dialogen kan oppleves annerledes for andre.

 

I framtiden ser vi betydelig svekkede

statsfinanser. Mulighetsrommet generelt blir

mindre med mindre penger. Vi så for eksempel

i koronakrisen hvordan tilbud brått ble fjernet.

Likevel handler ikke pasientstemmen og

brukermedvirkning først og fremst om penger.

Det handler om systematikk i arbeidet.

Å ha tid til å lytte. Å ha tid til å snakke med de

som står i det. Mange pårørende er utslitte og

har ikke noen restkapasitet som kan være en

del av løsningen på helsekrisen. Bare den som

lytter får med seg dette og blir i tilstrekkelig

grad realitetsorientert.
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Ingrid Stenstadvold

Ross

Generalsekretær Kreftforeningen   

Skal vi nå målsettingen om «pasientens

helsetjeneste» er det naturlig at vi må lytte til

pasientene. Som det er sagt; «den som har

skoen på, vet hvor den trykker». En sterk

pasient- og brukerstemme er viktig for å få

best mulig kvalitet i tjenestene – og ikke

mindre aktuelt i den seneste tiden; at vi klarer

å sette inn ressurser der pasientene og

brukerne opplever behovet er størst.

Den reelle påvirkningen til pasienten i dag

varierer, men vi opplever at det går riktig vei

slik at vi får stadig bedre systemer for

brukermedvirkning blant institusjoner, for

eksempel i helseforetakene og på ulike

forvaltningsnivå. Det er dog fortsatt viktig å ha

økt oppmerksomhet på nytten av å lytte til

brukerne/pasientene slik at brukermedvirkning

ikke bare blir pene ord, men realitet på alle

nivåer.

Jeg vil si at brukermedvirkning kan bidra til å

utjevne sosial ulikhet. Blant nesten alle

sykdomsgrupper vil du finne pasienter både

med, og uten store ressurser. Erfaringen er dog

at de pasientene med «høy sosial status» klarer

seg bedre i møtet med helsetjenestene enn

personer med «lav sosial status».

Derfor er det viktig at organisasjoner som

Kreftforeningen har oppmerksomheten rettet

mot de pasientene som har størst behov for vår

bistand. Brukermedvirkning satt i system kan

dermed bidra til å utjevne sosial ulikhet ved at

det ikke bare blir den enkelte pasients ressurser

som blir avgjørende for hvordan vedkommende

blir møtt i helsevesenet.

Samtidig er det naturlig slik at myndighetene må

etablere systemer som gjør at det ikke er de som

roper høyest som får de tjeneneste de ønsker.

 

Det er viktig at budskapet om betydningen og

nytten av brukermedvirkning gjentas og gjentas.

Vi må fortsette å se på nye ordninger som kan

styrke brukermedvirkning, og alle må sørge for

det blir reell brukermedvirkning. Ledere på alle

nivåer i helsetjenesten bør følges opp på

hvordan de inkluderer brukerne, og lytter til

deres erfaringer.
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Vi samarbeider på ulike nivåer i helsesektoren.

Vi sitter i sentrale råd og utvalg som f.eks.

Helse og omsorgsdepartementets

kontaktforum og Helsedirektoratets brukerråd.

I tillegg har vi hyppig kontakt med ulike

myndighetsinstanser, herunder ledelsen i

Helse- og omsorgsdepartementet. Vi har også

møter på regionalt og lokalt nivå med

helseforetak og kommuner. Vi sitter i ulike råd

og utvalg. Vi opplever gjennomgående at vi blir

tatt med og lyttet til av myndighetene.

Pasientstemmen og brukermedvirkning vil ikke

bli mindre viktig i tiden fremover. Snarere tvert

imot. Også pasientorganisasjoner skjønner det

er behov for å prioritere ressurser, og ved å

inkludere dem kan vi sammen sørge for at det

blir gode prioriteringer hvor vi får mest mulig

helse for de ressurser som er tilgjengelig.

 

Mitt råd til Helseministeren er: Lytt til

pasientene, og de pårørende. Inkludere

frivillige organisasjoner på helseområdet og vi

skal sammen sørge for at fremtidens

helsetjenester – i enda større grad – setter

pasienten i sentrum.
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Lil l  Sverresdatter

Larsen

Leder norsk sykepleierforbund 

Pasientstemmen handler om medvirkning – og

retten til å bli hørt. Medvirkning gjelder både

på individnivå og på systemnivå.

 

På systemnivå er det avgjørende for at

kvaliteten i helsetjenestene skal bli god.

Kunnskapsbasert praksis skal styre tjenestene.

Brukererfaringer er en del av

kunnskapsgrunnlaget. I samfunnet vårt og i vår

organisasjon oppfattes også systematisk

brukermedvirkning som en demokratisk rett i

tillegg til at det er en del av

menneskerettighetene. Vil i denne

sammenhengen også trekke inn betydningen

av pårørendestemmen.

 

Brukermedvirkningen er generelt styrket de

siste årene. Både på individ og systemnivå.

Myndighetene er blitt mye bedre til å inkludere

brukerstemmen i utviklingsarbeid. Det er

brukerråd i både helseforetak og kommuner.

Det er imidlertid betydelige variasjoner. Innen

områder som psykisk helse og tjenester til

utviklingshemmede har vi langt igjen. Også

variasjoner i tjenestene om hvordan brukernes

/pasientenes medvirkning skjer i praksis. «Hva

er viktig for deg»-kampanjen /satsingen har

bidratt positivt til helsepersonells bevissthet

knyttet til betydningen av medvirkning. Viktig

for oss alle å kunne være herre i eget liv.

Helsetjenesten skal bygge opp under dette.

Alle mennesker har rett til å bli hørt og få hjelp

i møte med tjenestene.

Noen pasientgrupper har bedre tilgang på

helsetjenester enn andre. Sosial ulikhet

gjenspeiles også i tilgangen på likeverdige og

tilgjengelige helsetjenester. Det må uansett aldri

brukes som argument for å undergrave alles rett

til medvirkning.

 

For å styrke pasientstemmen trenger vi å styrke

kompetansen rundt medvirkning i utdanningene

og gjennom systematisk veiledning i praksis og

etisk refleksjon. Bevisstgjøring gjennom

kampanjer. Ingen er født dyktige som

ivaretagere av medvirkning. Trening, trening og

trening. Det er viktig å ha et særskilt blikk for

sårbare grupper med svake stemmer.

Pasientstemmen er ikke i en krise, men det er et

klart behov for å styrke stemmen til de som ikke

selv har en egen tydelig stemme. Dette er særlig

viktig i en digitalisert og etter hvert mer

selvbetjent verden.
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Under koronakrisen ble mange gruppers behov

og stemmer satt til side, spesielt i den første

fasen. Helsetjenesten var for dårlig forberedt

ved nedstengingen. Store grupper mistet

helsetilbud eller fikk det utsatt. Mennesker

med kroniske sykdommer, brukere av psykiske

helsetjenester, eldre med behov for

hjemmetjenester, etc. Ordinære rettigheter i

henhold til pasient- og brukerrettighetsloven

ble i mange tilfeller satt til side.

 

Sykepleierforbundets dialog med

helsetjenesten og helsemyndighetene er i

hovedsak god. Både nasjonalt og lokalt.

Gjennom tillitsvalgsystem, i kontakt med

faglige myndigheter og på politisk nivå.

 

Krav om effektivitet er det største trusselen mot

medvirkning. Kompetanse, organisering og

ledelse i tjenestene. Fortsatt også en vei å gå i

holdningsskapende arbeid.

Det er ingen automatikk i at svekkede

statsfinanser skal føre til trangere rammer for

helsetjenesten. Det er i så fall en politisk

prioritering. Trygge helsetjenester er en

bærebjelke for hele samfunnet – ikke minst for

privat sektor. Det har vi erfart under covid-19.

Om de finansielle rammene svekkes er det vårt

felles ansvar å sikre sårbare grupper og

stemmer. Likeverdige og tilgjengelige tjenester

er nøkkelen.

Mitt råd til helseministeren er: fortsett å lytte til

pasientstemmene og pårørendes erfaring.

Deres kjennskap og kunnskap om

helsetjenesten er essensiell for utvikling av

tilgjengelige tjenester av god kvalitet.
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Mona Wike 

Rådgiver for brukermedvirkning, sykehuset

i Vestfold HF  

En sterk pasient- og brukerstemme er viktig

både i forhold til hver enkelt pasient, på

individnivå, og for alle, at brukerstemmen, på

system/tjenestenivå, blir hørt.  Til syvende og

sist handler alt om å sikre et best mulig tilbud

til hver enkelt pasient, ut fra hva som er viktig

for den enkelte pasient. Det er mange tilbydere

av helsetjenester etter hvert, det er i ferd med

å bli økt konkurranse, både mellom

helseforetak, men også i forhold til private

tilbydere. Det vil si at for å sikre etterspørsel er

man nødt til å levere høy kvalitet og innfri

pasientenes forventinger. For å ha kunnskap

om disse er det viktig å involvere brukere i

utforming av tjenester og sørge for at pasienter

og brukere blir hørt på alle nivåer.

Den reelle påvirkningen er nok i stor grad

varierende. Påvirkning, eller medvirkning, i

egen behandling kalles også samvalg. Skal

man oppnå et reelt samvalg, skal man ikke

bare få være med å ta beslutninger om egen

behandling, man skal også ha nok, god og

riktig informasjon. Det nytter ikke å ha

medbestemmelse og ta del i samvalg dersom

du ikke har forutsetning for å forstå

konsekvensene av dine valg. Ting er fortsatt

ikke lagt godt nok til rette, det være seg

kompetansen til de ansatte, forutsetningen til

den enkelte pasienten, tidsklemme eller andre

prioriteringer. Vi er likevel på rett vei, det

jobbes godt på alle nivåer både med samvalg

og at pasientstemmen skal bli hørt.

Jeg tror brukermedvirkning på

system-/tjenestenivå kan motvirke sosial ulikhet

i helse, men om du snakker på individnivå kan

det nok få den konsekvens at de sosiale

forskjellene forsterkes. De ressurssterke som har

bedre forutsetning for å forstå og etterspørre

tjenester kommer nok raskere i reelle samvalgs-

situasjoner. Mens de litt svakere, ofte eldre,

unnlater å benytte denne retten eller mangler

kanskje forutsetninger for å kunne gjøre det.

 

Det må jobbes med dette hele tiden. Det må

belønnes å involvere brukere og å jobbe ut ifra

brukerperspektivet. Jobben min på sykehuset

handler om å få frem brukerinnsikter og handle

ut ifra disse. Jeg opplever at de ansatte synes

det er bra og er opptatt av å lytte til pasienter og

brukere, men de har ikke tid og er presset fra

mange hold og kanter. Vi ser også at

brukermedvirkning ikke blir målt, og systemene

har ikke økonomiske, eller andre, incentiver som

belønner medvirkning.
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Jeg opplever en stor endring i dialog med

ansatte ved sykehuset. De ansatte blir mer og

mer interessert. Det er en bevegelse, men det

er lang vei og det tar tid å endre holdninger og

måter å jobbe på. Det er få gulrøtter i forhold til

å involvere brukerne. De fleste som jobber i

helsevesenet ser viktigheten av å lytte til og

involvere brukere, men tidsklemmen er en

betydelig hindring.

 

Det er kostnader knyttet til arbeidet med

brukerinvolvering, både for organisasjonene og

for helseforetakene, i tillegg kan det være

vanskelig å rekruttere gode brukere som kan

representere store pasientgrupper. Vi må tenke

alternativt. Det er flere måter å innhente

brukerperspektivet på enn å ha

brukerrepresentanter til stede i alle fora, man

kan i stedet intervjue pasienter og brukere for

å få innspill, man kan ha workshops for å få

inn flere perspektiver, man kan sende ting på

høring. Det handler det om å bruke ressursene

der det er aller viktigst og har størst effekt.

Det er viktig å få muligheten til å vise at det

nytter og at man sammen med brukere kan

utvikle helsetjenester som treffer bedre, har

bedre effekt og øker livskvaliteten for hver

enkelt pasient. På den måten vil man få mer

helse ut av hver krone. Det blir litt som med

kreftkoordinatorene i kommunene:

Kreftforeningen sponset i en innføringsfase

disse stillingene, når denne perioden var over

så man at det fungerte så godt at i dag har

nesten alle en slik koordinator, som

kommunene finansierer selv. Det var en rolle

kommunene ikke ville prioritere, men når

Kreftforeningen tok initiativet og fikk bevist

nytten, ble behovet og merverdien synliggjort.

  

Helseministeren har lansert det han kaller

Pasientens helsetjeneste. I denne satstingen

må kravene være klare til hva det skal

innebære i praksis, og at de som gjennomfører

dette måles på gjennomføring og belønnes,

gjerne gjennom økonomiske incentiver. Det vil

i praksis si at brukerinvolvering, samvalg og -

gjennomføring av Pasientens helsetjeneste

løftes frem i finansieringsmodeller og som

kvalitetsindikatorer på nasjonalt nivå.

Tenkingen rundt Pasientens helsetjeneste,

samvalg og brukermedvirkning bør også inn i

utdanningsløpene, både for leger og

sykepleiere, i mye større grad.
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Cecil ie Daae

Administrerende direktør Helse Nord  

Viktigheten av en sterk pasient- og

brukerstemme handler dypest sett om

begrunnelsen for at vi finnes. Hvorfor har vi en

spesialisthelsetjeneste? Hvorfor har vi en

primærhelsetjeneste? Det er jo for å sørge for

at befolkningen vår får de tjenestene de har

behov for og som de har krav på. Befolkningen

er vår faktiske oppdragsgiver. Det er

befolkningen, det er pasientstemmen som

definerer oppdraget. Vår oppgave er å skape

verdens beste helsetjeneste til Norges

befolkning. Det klarer vi kun om vi hvert minutt

husker hvem vi er til for og lytter til våre

hundretusenvis av pasientstemmer.

 

På systemnivå mener jeg den er god. Vi har et

lovverk som understøtter og vi har formaliserte

systemer som sikrer at vi som leder

helsetjenesten har med oss kunnskap fra

pasienter og brukere i vårt arbeid, dvs. ivaretar

pasientstemmen. Det er mange år med

utviklingsprosesser som gjør at dette er godt

fundamentert. På individnivå er jeg nok litt mer

usikker. Det er mye konkret som er bra –

innsyn egen journal, interaktivitet som pasient,

framveksten av den digitale pasient. Alt dette

er bra, ikke minst for alle i Nord-Norge med

våre avstander. Jeg har likevel noen ganger

savnet en kvalitativ vurdering av effekten av

pasientrettighetsloven. Har de reelt fått større

innflytelse på individnivå? Jeg tror svaret er ja,

men en del av dette er juridiske rettigheter

som kan være vanskelig å omsette i praksis.

En sterk pasientstemme forutsetter at

pasientene har tilgang på kvalitetssikret

informasjon og tillit til at de blir lyttet til når de

fremmer sine synspunkter. Derfor er det å

balansere og understøtte bredden i utviklingen

på helsetjenestefeltet veldig viktig, ikke minst

stille spørsmålet til pasienter og pårørende; Hva

er viktig for deg? Det gjelder i særlig grad i

forhold til stemmer som kanskje ikke har så lett

for å bli hørt. Jeg hadde som et eksempel et fint

og viktig møte med BUF etat nord som snakker

om utsatte barn. Hvem er deres sterke stemme?

Det er mange gode hjelpere, men vi som

overordnede ledere har et særlig ansvar for

disse gruppene som ikke uten videre kommer til

syne for nettopp å forhindre at det kun er de

sterkeste gruppene som blir lyttet til.

      

Hva som kan gjøres for å styrke pasientstemmen

er et spørsmål som krevende å besvare. Jeg har

tidligere jobbet mye med tjenestedesign og er

kanskje ekstra bevisst på at jeg tror mange som 
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som jobber i helsetjenesten svarer og forskriver

det de tror befolkningen og pasientene har

bruk for. Noe av det spennende

utviklingsarbeidet blant annet innenfor psykisk

helsevern for barn og unge viser at noen

pasienter trenger andre tiltak enn de vi som

helsepersonell tenker er riktig. Jeg tror derfor

at nytenking, innovasjon og tjenestedesign er

viktige elementer i arbeidet videre. Det vil

kunne bidra til å styrke pasientstemmen,

effektivisere, kvalitetssikre og treffe mange

mye bedre. Så må vi ha systemer som sikrer at

vi innhenter pasientenes synspunkter

eksempelvis gjennom brukerundersøkelser og

formell brukermedvirkning på systemnivå og

gjennom verktøy for informasjonsdeling og

evaluering på individnivå.

Som øverste leder i Helse Nord synes jeg vi har

lykkes godt i forhold til generell informasjon.

Gjennom koronakrisen har jobbet for hele

tiden å gi fersk og oppdatert informasjon. Vi

har gjennom krisen hatt regelmessige møter

med pasient og brukerorganisasjonene i nord.

Det har vært svært nyttig.  De har kloke og

vanskelige spørsmål, som vi tidvis selv har hatt

problemer med å svare på, men dialogen har

gitt oss samme situasjonsforståelse. Jeg er ikke

fornøyd med at vi i forhold til psykisk helse, rus

og tilbud til barn og unge ikke har lykkes med

å prioritere på den måten jeg hadde håpet. Det

er jeg lei meg for. Generelt vil jeg si at det

gjennom koronahåndteringen har vært

interessant å ha så tett kontakt med pasient- 

og brukerorganisasjonen. Vi har fått svært

konstruktive spørsmål og innspill og vi er på

mange måter kommet nærmere redselen,

ensomheten og isolasjonen mange har

opplevd.

Først må jeg tilstå at jeg fortsatt er ny, men jeg

mener dialogen mellom Helse Nord og

pasientorganisasjonene på systemnivå er

ryddig og god. Jeg opplever generelt at

helsesektoren er gode på pasient- og

brukermedvirkning. Helseministeren har høyt

fokus på pasientens helsetjeneste og

perspektivet framholdes tydelig i nasjonal

helse- og sykehusplan. Samtidig vil jeg minne

om at man trenger ikke være dårlig for å bli

bedre -  for vi kan åpenbart bli enda bedre enn

vi er i dag.

 

Hvordan skal pasientstemmen og

pasientorganisasjonen bli hørt i en framtid med

betydelig svekkede statsfinanser? Nei, jeg ville

kanskje snu det litt på hodet og si at nettopp

med strammere budsjetter må vi alle

bevisstgjøres hva som er mulig å få til og være

ekstra påpasselig i forhold til de som ikke har

de sterkeste stemmene. Husk: Det koster

ingenting å lytte til folk.

 

Jeg gir gjerne råd til statsråden, men føler ikke

han trenger det i forhold til

pasientmedvirkning. Han gjør en strålende

innsats.
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Anita Vatland

Daglig leder Pårørendealliansen 

Pårørendestemmen er ganske annerledes fra

pasientstemmen. Man har i grunn på seg to

hatter: enkelte ganger uttaler man seg, eller

stiller spørsmål om eller på vegne av

pasienten; andre ganger har man egne

spørsmål om sin egen situasjon som

pårørende. Særlig det siste er noe vi jobber

mye med.

 

Selve pårørendestemmen er det gjort veldig

lite for. Pårørende har stort sett vært

stemmeløse, i tillegg til all den usynlige

omsorgen de utfører. For eksempel nå under

koronakrisen viser våre tall at 7 av 10

pårørende ikke har blitt kontaktet av

helsevesenet vedrørende deres nærmeste

situasjon og hvordan korona påvirket dem. Se

for deg hvis de samme tallene hadde vært

gjeldende for foresatte når skolene og

barnehagene stengte – det hadde

sannsynligvis blitt et ramaskrik om

underkommunikasjon.

Andre tall vi har viser at 3 av 4 pårørende ikke

har egen kontaktperson i tjenestetilbudet, og

dermed ikke vet hvor de skal gå hvis de har

spørsmål. Det blir ofte et spørsmål om «who

you gonna call», som gjerne ender i mye

«googling» i et forsøk på å finne informasjon.

Spørsmålet om medvirkning er jo i bunn og

grunn et trepartssamarbeid mellom pasient,

pårørende og personale. Man har gjort ganske

mye for samarbeidet mellom pasient og 

personale, men de pårørende har ennå ikke blitt

rigget inn i dette samarbeidet. Det gjenstår mye

arbeid for å styrke pårørendestemmen. På det

politiske planet venter vi ennå på

pårørendestrategien som etter planen skal

komme ut ved årsskiftet. Det er også et

spørsmål om en holdningsendring, og å forstå

pårørendes rolle i behandlingen av pasienter.

 

Det er i bunn og grunn snakk om

hundretusenvis av nordmenn som tar på seg

oppgaver som helsevesenet eller

hjemmetjenesten ellers ville gjort. Ikke minst

settes pårørende i en slags kronisk

omsorgssituasjon, hvor hjemmet blir til en

institusjon eller et sykehus. De må gis en

stemme og en plass å snakke om egen

situasjon. Derfor håper vi det kommer flere

planer for å sette samarbeidet imellom de

pårørende og personale inn i et system for å

avklare hvem som skal gjøre hva og samkjøre

dette bedre. Det er i grunn ikke noe

vanskeligere eller annerledes enn det man gjør i

skoleverket. 
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forankret. Helsesektoren er demokratisk bygget

opp og rigget for involvering. Helsepersonellet er

sosialisert inn i en kultur der pasientinvolvering

oppleves naturlig. Dette er annerledes i de

tidligere østblokklandene Polen og Slovenia. I

Slovenia har den kulturelle utviklingen og

befolkningens modenhet gått i forkant av den

institusjonelle.

Pasientinvolvering settes høyt i befolkningen,

slik som i England, men den er ikke institusjonelt

forankret og står dermed svakere. I Polen er det

nærmest motsatt. Institusjonene har i større grad

involvert pasientene i beslutningsprosesser, men

de kulturelle holdningene hos legene, og

pasientene selv, samsvarer ikke med dette.

 

I flere land er medvirkning et eksplisitt mål.

Dette gjelder for eksempel Nederland og

Sverige. Begge landene har valgt å

desentralisere pasientmedvirkningen for å gjøre

det lettere å stille lokale myndigheter til ansvar.

[16] Pasienter og pårørendes meninger vurderes

som nyttig for å tilføre nye perspektiver i

helsetilbudet, og gjør at helsesystemet

responderer bedre, og mer effektivt.

 

Historie. Økonomi. Sosiale forhold og

kultur

Hvordan pasientstemmen høres sier ganske

mye om landet det gjelder.

 

Pasientstemmens posisjon formes av

historiske, økonomiske og sosio-kulturelle

forhold i det enkelte land.[14] Styrken

bestemmes av demokratiske tradisjoner,

statens og individets posisjon, graden av

kollektivisme og individualisme.

Felles for vestlige land er at brukerinvolvering

blir sett på som et verktøy for kvalitet og

effektivitet, en demokratisk rettighet og

legitimering av tjenestene.[15]

Studie av forholdene i England, Polen og

Slovenia

En studie av forholdene i England, Polen og

Slovenia illustrerer hvordan den sosiokulturelle

konteksten former pasientinvolveringen. På

tross av at lovverket i alle tre landene gir

pasientene rett til innflytelse på egen

helsehjelp er det betydelige forskjeller mellom

landene. I England er pasientstemmen godt   

Pasientstemmen på tvers av landgrenser

52 |  ROCHE PASIENTSTEMMEN 

[14 ]Lichon, M., Kavcic, M. and Masterson, D. (2015), "A comparative study of contemporary user involvement within healthcare

systems across England, Poland and Slovenia", Journal of Health Organization and Management, Vol. 29 No. 5, pp. 625-636;

Kavcic, M., Pahor, M. and Domajnko, B. (2015), "User involvement in Slovenian healthcare", Journal of Health Organization and

Management, Vol. 29 No. 5, pp. 595-610

[15] Haarmann, A.: “The Evolution and Everyday Practice of Collective Patient Involvement in Europe: An Examination of Policy

Processes, Motivations, and Implementations in Four Countries,” Springer 2015, p. 276

[16] Haarmann, A.: “The Evolution and Everyday Practice of Collective Patient Involvement in Europe: An Examination of Policy

Processes, Motivations, and Implementations in Four Countries,” Springer 2015, p. 279

  



Den danske modellen: “Borgernes

Sundhedsvæsen»

Danske myndigheter etablerte i 2015 «Borgernes

Sundhetsvæsen». Det innebærer at

helsetjenesten skal tilpasses pasienter og

pårørendes tilbakemeldinger.[19] Pasienten skal

selv ha en rolle i utforming av egen behandling,

og skal føle seg hørt i møte med helsetjenesten.

Pasienten er navet i helsetjenesten og skal

settes først. Borgernes sundhedsvæsen er et

nasjonalt prosjekt der de regionale

helseforetakene jobber for å sette pasienten i

fokus, sørge for gode pasientopplevelser og

sammenhengende behandlingsforløp.

Regionene og helseforetakene skal sørge for å

sette ideologien ut i livet.

 

Sverige. Den svenske lovgivningen synes å være

mindre omfattende enn den norske. Omsorg og

behandling skal, så langt som mulig, utformes

og gjennomføres i samråd med pasienten.

Pasienten har krav på opplysninger og kan fritt

avstå fra behandling. Pasienten har videre en

rett til informasjon som innebærer at man skal

gis tilstrekkelig detaljerte opplysninger om sin

helsetilstand og behandling, slik at man har

mulighet for å vurdere situasjonen.[20] 

 

Pasientinvolvering betyr ikke at pasientene har

det avgjørende ordet i valg av helsetilbud. Ofte

er pasientmedvirkning rådgivende. Dette

gjelder i for eksempel England, Nederland,

Tyskland, Sveriges og Norge. Pasientens

stemme skal høres og lyttes til, men

helsepersonellets faglige vurdering har siste

ord.[17]

 

Pioneerer og etternølere

Norge kan sies å være en pioner når det

gjelder pasientrettigheter og

pasientmedvirkning. Som vi har vist tidligere i

denne rapporten har pasienter i Norge sterke

formelle rettigheter på alle nivå (politisk,

system, tjeneste og individ), samtidig er

pasientenes valgmuligheter i den offentlige

helsetjenesten bestemt av overordnede

prioriteringskriterier. Behandlende lege har det

endelige ordet selv om pasientene kan takke

nei til utredning og behandling.

Danmark regnes også som pioner.[18]

Pasientene har sterke formelle rettigheter og

betydelig mulighet til å velge leverandør av

helsetjenester og si sin mening om tjenestene,

spesifikke metoder og utstyr. Maktbalansen

karakteriseres imidlertid av asymmetri med

sterkere posisjon til de profesjonelle, samtidig

som mulighetene for involvering i egen

helsehjelp favoriserer ressurssterke pasienter. 

[17] Haarmann, A.: “The Evolution and Everyday Practice of Collective Patient Involvement in Europe: An Examination of Policy

Processes, Motivations, and Implementations in Four Countries,” Springer 2015

[18] Vrangbæk, K. (2015): “Patient involvement in Danish health care,” Journal of Health Organisation and Management 29(5):

611-24

[19] https://www.regioner.dk/media/3047/borgernes-sundhedv-final-let.pdf

[20] https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-12-1998-99-/id159415/?ch=1&q=  
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Samarbeid mellom nasjonale og regionale

kolleger for å videreutvikle og implementere

nye systemer.

Styrke prosesser for å sikre at det britiske

helsesystemet samsvarer med juridiske

plikter og samhandler med pasienter og

publikum. 

Opplæring i pasient medvirkning for både

ansatte og for pasienter. 

Utvikling av nettverk for å tilby forbedring,

kollektiv læring og fagfeller.

Støtte frivillig sektor gjennom å tildele

omsorgsstipend som vil gi midler til

prosjekter. 

Styrke pasientmedvirkning i helse- og

omsorgstjenestene. 

Bidra til nasjonale rådgivende grupper som

overvåker utviklingen i helsesektoren. 

Målet er tettere samarbeid mellom

helsesektoren, pasienter og befolkingen,

gjennom konkrete tiltak for å engasjere

lokalsamfunn og innbyggeres innflytelse i

beslutninger om helsetjenestens fremtid:[26]

 

I Sverige blir det gjennomført årlige nasjonale

gjennomganger av pasientmedvirkning basert

på resultater fra alle svenske sykehus.

Pasientopplevd kvalitet har en liten, men stadig

større plass i oppfølgingene.[21] Målet er å øke

pasientmedvirkning.[22] I følge de første

nasjonale pasientundersøkelsene er det en

utfordring for svenske helsemyndigheter å

oppnå pasientsentrert helsetjenester for alle

innbyggere.[23]

 

Storbritannia har gode systemer for å lytte til

pasientene og også vurdere deres

tilbakemeldinger i etterkant. Ved enkelte

sykehus gir pasientene daglige

tilbakemeldinger, som brukes aktivt for å

forbedre kvaliteten på behandlingen.

Sykehusene i London-regionen var tidlig ute

med dette og startet arbeid med

pasientevalueringer allerede i 2014.[24] I 2015

lanserte de en årlig rapport for å vurdere hvor

godt de ivaretar pasientenes innspill.[25] Som i

Danmark er det også her store regionale

forskjeller der noen sykehus velger seg

grupper eller tillitsvalgte blant pasientene,

mens andre bruker spørreskjema eller andre

former for tilbakemelding. Felles er filosofien

om at pasientene skal komme først og lyttes til

i behandlingen.

[21] http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/231957/231957.pdf 

[22] http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/231957/231957.pdf 

[23] https://www.statista.com/statistics/953422/patient-satisfaction-with-the-quality-of-health-care-in-sweden-by-sector/ 

[24]  https://www.regioner.dk/media/1265/magasin-pdf.pdf

[25] https://www.england.nhs.uk/london/2015/10/05/london-patient-voice-report/

[26] https://www.england.nhs.uk/london/wp-content/uploads/sites/8/2019/12/J21768_NHS_PPV_Annual_Review_2018_19_F.pdf  
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[27] https://www.fhi.no/kk/brukererfaringer/aktuelt-om-brukererfaringer/trenger-mer-forskning-om-tiltak-som-bedrer-

brukernes-erfaringer/

[28] https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/4dd50c09-en.pdf?

expires=1590575134&id=id&accname=guest&checksum=82C798B4BD01840B48FA0049F614BD51

[29] https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/4dd50c09-en.pdf?

expires=1590575134&id=id&accname=guest&checksum=82C798B4BD01840B48FA0049F614BD51  

The key objective of a health system is to

improve the health of patients and populations.

However, few health systems routinely ask

patients about the outcomes and the experience

of their care.[29]

OECD viser til at pasientorientert forskning og

kunnskap er viktig for å sette pasientene bedre i

stand til å ta informerte valg, politikere og

myndigheter til å ta gode beslutninger og

vurderinger. Mer pasientrapporterte data vil

gjøre det mulig å gjennomføre solide, oppdaterte

analyser og sammenligninger mellom land i

fremtiden.[29] 

Måling av pasientens stemme: kvalitet,

effektivitet og informerte valg

Stadig flere land gjennomfører nasjonale og

lokale undersøkelser for å kartlegge brukernes

erfaringer med helsetjenesten, og resultatene

brukes i forbedringsarbeid.[27] Det er likevel få

studier som sammenlikner brukermedvirkning

på tvers av landegrenser. Når dette er sagt er

det økende interesser for pasientens

delaktighet i egen helsehjelp og hvordan

pasientstemmen kan brukes til å forbedre

helsetjenestene og bidra til mer effektive

tjenester. Blant annet har OECD startet arbeid

med å gjennomføre slike undersøkelser.[28]

I rapporten «Health at a Glance» understreker

OECD at pasientenes stemme er viktig for å

sikre kvalitet i helsetjenesten.  
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«Det er neppe tvil om at helsesektoren vil oppleve stramme

budsjetter. Derfor er brukermedvirkning viktigere enn noen

ganger før. At alle blir hørt er med på å gjøre systemene bedre og

mer effektive. Å lytte til de som har skoene på har aldri vært noen

ulempe, heller ikke økonomisk», 

Bente Slaatten, generalsekretær Norsk Revmatikerforbund
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Pasientstemmen når trendene

brytes

Det økonomiske utfordringsbildet 

De siste tiårene har vært gode for norsk

økonomi. Inntektene har vokst uten sidestykke.

Nå brytes trendene. Offentlige utgifter står i fare

for å øke mer enn inntekter fra 2030. Det er

behov for tydeligere prioriteringer og bedre

kostnadskontroll. Utfordringene er betydelig

forsterket av korona. Norge er enn så lenge

skånet fra de mest alvorlige

helsekonsekvensene, men den norske

økonomien er hardt rammet av nedstenging

nasjonalt og globalt. Statlige tilleggsbevilgninger

i 2020 innebærer en bruk av oljeinntekter på

nær 420 milliarder kroner. Det tilsvarer 4,2

prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond

utland.

 

Det er bred enighet om at en sterk

pasientstemme er et gode. Det bidrar til økt

kvalitet, nytenking, innovasjon og mer effektive

tjenester. Det kan være samfunnsøkonomisk

lønnsomt. Pasientene og deres pårørende kan

være de mest radikale endringsagentene. Det

viser forskning og det viser samtalene vi har

hatt gjennom arbeidet med denne rapporten.

 

Vi har også sett at norske pasienter gjennom

en gradvis utvikling de siste hundre årene har

fått et finmasket nett av sterke formelle

rettigheter. Kanskje de sterkeste i verden. Men,

det er ikke alltid sammenfall mellom formelle

og reelle rettigheter. Vi ser at pasientstemmens

kraft varierer, både på individ- og

organisasjonsnivå.

 

Hvilke muligheter ligger så fremover? Hva står i

veien for å utvikle en sterkere pasientstemme?   

Utfordringer og muligheter for fremtidens

pasientstemme
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Pasientens stemme blir enda viktigere når

bærekraften utfordres 

Dette understrekes tydelig av dem vi har snakket

med. Vi har ikke råd til å bomme. Da må

pasienten tas med idialogen hele veien. All

innsikt må inn i det store reservoaret av

kunnskap som ligger i kurven før helt

avgjørende valg blir tatt. Kreftforeningen

understreker at også at de skjønner behovet for

prioriteringer, og ved å inkludere dem sørger vi

for gode prioriteringer og får mest mulig ut av

hver helsekrone.

Sosial ulikhet i helse - er

pasientmedvirkning løsningen

eller problemet?

Alle innbyggere i Norge skal være trygge på at

de får gode og likeverdige helsetjenester når de

trenger det. Helsehjelpen skal bestemmes av

medisinskfaglige behov. Sosioøkonomisk

bakgrunn, alder eller hvor du bor skal ikke

bestemme hvilken helsehjelp du får. Likevel viser

det seg at god helse er ulikt fordelt. Sosiale

helseforskjeller er urettferdige og et tap for den

enkelte, familiene og samfunnet.

De siste årene har vi sett økende sosiale

forskjeller i Norge. Forskjellene er større i Norge

enn i mange andre europeiske land. Kvinner og

menn med lengst utdanning lever 5-6 år lenger

og har bedre helse enn de som har kortest

utdanning. 

 

Vi blir flere, og vi blir eldre. I 2030 vil vi

være hele 50 prosent flere over 70 år. Eldre

benytter mer helse- og omsorgstjenester.

Det betyr økte kostnader.

Økt velstand gir økt etterspørsel. Økt

velstand i befolkningen vil sannsynligvis

bidra til å øke etterspørselen etter

helsetjenester. Normalt etterspørres det

mer tjenester når inntekten øker, og

forventninger til kvalitet øker i tråd med

velstandsveksten. 

Knapphet på arbeidskraft i helsetjenesten

vil sette grenser for hvordan vi kan løse

oppgavene. Vi må derfor utnytte

mulighetene teknologien gir på en bedre

måte, bruke kompetansen hos de ansatte

best mulig og løse oppgavene så effektivt

som mulig. 

Det er for mye uønsket variasjon i

kvaliteten mellom sykehus og mellom

kommuner.

For mange venter fortsatt for lenge på

helsehjelp. Overganger og samhandling på

tvers av nivåer og funksjoner må bli bedre. 

Den medisinske og teknologiske

utviklingen gir nye muligheter for

diagnostikk og behandling. Det kan gi

fantastiske muligheter for å behandle og

kurere sykdom, men det kan også legge

press på helsesystemet og

helsebudsjettene.
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myndighetene har en særlig bevissthet i møte

med pasienter med liten helsekompetanse.

Lill Sverresdatter Larsen, leder i

Sykepleierforbundet, viser til at sosial ulikhet

gjenspeiles i tilgangen på likeverdige og

tilgjengelige helsetjenester. Noen

pasientgrupper har bedre tilgang enn andre. Vi

ser at pasientenes ressurser - deres evne til å

fremføre sine ønsker, sine behov – er med på å

bestemme tilbudet.

 

Det er derfor viktig å sikre at marginaliserte

grupper ikke faller utenfor helsetjenesten.

Pakkeforløpene er et grep som kan bidra til å

motvirke sosial ulikhet gjennom å legge rammer

for forutsigbare pasientforløp. 

 

I Oslo er forskjellen i forventet levealder inntil

åtte år mellom bydelene.[30] Tall fra

Kreftregisteret viser at personer med lav

utdanning har forhøyet risiko for å få 11

kreftformer.[31]

 

Folk flest rapporterer at de får tilstrekkelig

hjelp. Undersøkelser viser imidlertid også at

det er ulikheter i helsetilbudet. Selv i et

helsesystem som vårt der alle skal ha lik

tilgang viser det seg at de med mest ressurser

fra før også klarer seg best i møte med

helsetjenesten.

Selv om pasientmedvirkning er et

grunnleggende gode krever dette at

helsepersonell, helsetjenesten og   
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Pakkeforløp

I 2015 ble det innført 28 pakkeforløp for kreft. Disse skal gi pasientene standardiserte forløp

med kortere ventetider, og raskere diagnose og behandling ved mistanke om kreft.

Helsedirektoratet har startet å utvikle pakkeforløp for «kreftpasienter hjem» som skal

beskrive hvordan pasientenes behov kan ivaretas i overgangen fra sykehus til kommunen.

 

Erfaringene fra pakkeforløpene for kreft skal tas i bruk i arbeidet med andre sykdommer og

lidelser. I 2018 kom det pakkeforløp for akutt hjerneslag og det arbeides med pakkeforløp

for rehabiliteringsfasen. Det er innført seks pakkeforløpene innen psykisk helse og rus. Det

skal utvikles pakkeforløp for smertebehandling, utmattelses-, muskel- og skjelettlidelser.

[30] https://www.fhi.no/publ/2018/fhr-2018/

[31] https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Rapporter/Cancer-in-Norway/cancer-in-norway-2018/



«Helsekompetanse er personers evne til å forstå,

vurdere og anvende helseinformasjon for å

kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger

relatert til egen helse. Det gjelder både

beslutninger knyttet til livsstilsvalg,

sykdomsforebyggende tiltak, egenmestring av

sykdom og bruk av helse- og

omsorgstjenesten.»[34]

Ulik helsekompetanse bidrar til og forsterker den

sosiale ulikhet i helse. Lav helsekompetanse

bidrar til dårligere helse og svakere oppfølging

av egen sykdom, mer sykdom og flere

sykehusinnleggelser. Vi ser at

helsekompetansen følger de tradisjonelle

sosioøkonomiske skillelinjene og alder. Lav

helsekompetanse er en større utfordring for 

Sosiale helseforskjeller henger nøye sammen

med sosiale forskjeller på mange

samfunnsområder. Det er derfor et mål å sikre

at arbeidet for å redusere de sosiale

helseforskjellene følges opp i alle sektorer.[32]

En evaluering av tidligere politikk for å

redusere helseforskjeller i Norge viser at

helsesektoren ligger etter de andre

samfunnssektorer i å gjennomføre tiltak som

kan redusere forskjellene. Det gjelder for

eksempel skole og arbeidsliv.[33]

God brukermedvirkning forutsetter kunnskap

og helsekompetanse. For å delta i utforming av

tjenestene og for å ivareta egen helse trenger

vi helsekompetanse.

[32] Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller (St.meld. nr. 20 2006-2007)

[33] Anbefalte tiltak mot sosial ulikhet i helse (Helsedirektoratet) 

[34] Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen (2019-2023)
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Det handler om hvordan helsetjenesten

organiseres for at det skal være så enkelt som

mulig å finne frem til rett tilbud.

Helsekompetanse må være en naturlig del av

virksomhetens strategi og gjenspeiles i planverk

og rutiner.

Pasientstemmen i en digital

hverdag

 

Under Covid-19 har Norge blitt digitalisert i

rekordfart. Barn og unge har fått undervisning

på nett. De som kan har flyttet kontorene sine

hjem, og ikke minst:

 

Helsetjenesten har opplevd en digital vår 

Fastlegene, psykologene, helsesykepleierne og

mange andre har møtt pasientene sine på nett.

Via skjermen har pasienter og helsepersonell

funnet hverandre. Mange pasientene har fått

nødvendig helsehjelp via skjermen, i sin egen

stue. Helsetjenesten har blitt mer tilgjengelig for

alle pasienter uavhengig av bosted.

 

Teknologi kan bli den viktigste enkeltfaktoren for

å oppnå en kunnskapsbasert integrert

helsetjeneste, en opplyst pasient og kvalitet i alle

deler av helsetjenesten i hele landet.

 

Bruk av digitale løsninger er ikke nytt under

korona, men det er blitt mer alminneliggjort og

tatt i bruk i en helt ny skala. 

eldre, kronisk syke, folk med lav utdanning og i

enkelte etniske grupper enn for resten av

befolkningen.[35] Helsetjenesten må ta hensyn

til pasienters helsekompetanse. De må

erkjenne at kompetansen varierer. Noen

trenger mer, mens andre trenger mindre

informasjon. Noen snakker legespråket – andre

ikke. Noen forstår hva utredning og palliasjon

innebærer – andre ikke.

 

Lavere helsekompetanse gir vanskeligheter

med å orientere seg i helse- og

omsorgstjenesten, følge opp timeavtaler,

konsultasjoner eller egenbehandlingsplaner på

en god måte.

I 2019 presenterte regjeringen en egen strategi

for å heve pasientenes og brukernes

helsekompetanse. Helsepersonellet, de som

møter pasientene, må gi informasjon som

bidrar med nødvendig innsikt til å kunne ta

gode helsevalg.

 

Rådgiver for brukermedvirkning ved Sykehuset

i Østfold, Mona Wike sier at pasientene «ikke

bare må få være med å ta beslutninger om

egen behandling, man skal også ha nok, god

og riktig informasjon. Det nytter ikke å ha

medbestemmelse og ta del i samvalg dersom

du ikke har forutsetning for å forstå

konsekvensene av dine valg». 
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[35] https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-strategi-for-helsekompetanse/id2644713/
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«Å heve helsekompetansen er ikke bare viktig for å forebygge

sykdom, det er også viktig for å forebygge helseforskjeller»,  

Bent Høie, Helse- og omsorgsminister



nettbaserte helsetjenester. Dette gir kunnskap

og påvirkningsmakt som utfordrer legenes og

helsepersonellets autoritet. Selv om det også

ligger fallgruver i form av feilinformasjon.

Pasientenes digitale ferdigheter blir viktigere.

Når helse- og omsorgstjenesten blir mer og mer

digital vil folks digitale kompetanse bli enda

viktigere. Evnen til å søke opp og finne

helseinformasjon, vurdere, forstå og ikke minst  

Internett den nye doktoren? Før internettet

inntok folks stuer og mobiler på 90-tallet var

medisinsk og helserelatert kunnskap

ekspertenes domene. Nå er all verdens

helseinformasjon fritt tilgjengelig. Før de

oppsøker legen, oppsøker pasientene

informasjon på nett. Utvekslingen av

informasjon finner sted mellom pasientene i

pasientchatter, selvhjelpsgrupper og 
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E-meistring – brukermedvirkning gir gode resultater for individet

og samfunnet

E-meistring er veiledet nettbehandling for panikklidelser, sosial angst og depresjon som er

tatt i bruk i Helse Bergen, Solli DPS, Vestfold DPS og Nidaros DPS. Pasientene er vel så

fornøyde med behandlingen via internett som ved fysisk oppmøte. Pasientene har jo brukt

nettet til mye lenge nå. De vil gjerne få helsetjenestene sine der også. Terapeutene

behandler tre ganger så mange pasienter som ved fysisk oppmøte.

62 prosent av pasientene rapporterer at de har hatt en betydelig bedring. Sammenlignet

med fysisk oppmøte er dette minst like godt.

 

For pasienten betyr dette å kunne bli kvitt angstlidelsene på en enklere måte.

For behandleren betyr dette å bruke mest mulig av sin tid på direkte pasientbehandling.

For lederen betyr dette å kunne tilby god og effektiv behandling for den enkelte. Og at flere

får hjelp.



En undersøkelse gjennomført av Kompetanse

Norge viser at de som er i utdanning og jobb

skårer høyest på grunnleggende digitale

ferdigheter.

 

Våre eldre, befolkningsgruppen med størst

behov og forbruk av helsetjenester, har klart

svakest digital kompetanse. Kun 11 prosent er

sterke brukere, halvparten er svake ikt-brukere

og hele 7 prosent ikke-brukere.

 

Utdanningsgruppen med dårligst helse har også

lavest digital kompetanse. Personer med

utdanning på universitets- og høyskolenivå har

høyest ferdigheter. 68 prosent er sterke IKT

brukere. Tilsvarende tall for de med grunnskole

er 50 prosent, fagskole 47 prosent og yrkesfaglig

videregående opplæring 45 prosent.[37]

 

Ulik fordeling av IKT-kompetanse kan bidra til å

forsterke den sosiale ulikheten i helse. Dette er

forhold som både politikere, helsemyndighetene

og helsetjenesten må være særlig oppmerksom

på i en stadig mer digital verden. Digitalisering

er ønskelig, men det må iverksettes

kompenserende tiltak for å fange opp svake IKT-

brukere og brukere uten tilgang på IKT-verktøy.

Vi må klare å fange opp de som faller utenfor

digitalt, og se hvordan vi kan styrke deres

stemme i en stadig mer digital helsetjeneste. 

 

anvende denne kunnskapen på en god måte

vil få større betydning for oppfølgingen av egen

helse. Dette gir mange muligheter, men også

betydelige begrensinger for de som ikke har

tilstrekkelige digitale ferdigheter.

 

I Europatoppen. Den norske befolkningen er i

europatoppen når det gjelder digitale

ferdigheter – kun slått av Danmark og

Luxembourg. Vi er vant til å bruke digitale

løsninger.

 

45 prosent av nordmenn mellom 16 og 74 år

hadde i 2016 generelt gode digitale

ferdigheter. 29 prosent har grunnleggende

digitale ferdigheter. Selv om de fleste

behersker informasjonssøking på nett og har

erfaring med digital informasjon har hele 22

prosent mangelfulle ferdigheter.[36]

Digitalisering og sosial ulikhet i helse. Selv om

Norge er blant de beste i Europa på

digitalisering er kompetansen for ulikt fordelt.

 

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill

Sverresdatter Larsen understreker at det er et

klart behov for å styrke stemmen til de som

ikke selv har en egen tydelig stemme. Dette er

særlig viktig i en digitalisert, og etter hvert mer

selvbetjent verden.

 

 

 

[36] https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/artikler-og-publikasjoner/norge-i-europatoppen-pa-digitale-ferdigheter

[37] https://www.kompetansenorge.no/statistikk-og-analyse/grunnleggende-digital-ferdigheter/grunnleggende-digitale-

ferdigheter-i-befolkningen/#ob=23871
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«For å styrke pasientstemmen trenger vi å styrke kompetansen rundt medvirkning i utdanningene

gjennom systematisk veiledning i praksis og etisk refleksjon. Ingen er født dyktige som

ivaretagere av medvirkning. Trening, trening og trening. Det er viktig å ha et særskilt blikk for

sårbare grupper med svake stemmer»,   

Lill Sverresdatter Larsen, leder Norsk Sykepleierforbund.
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har ikke hatt den samme plassen hverken i teori

eller praksis.

 

I Helse- og omsorgsdepartementets strategi for

å øke helsekompetansen i befolkningen er tiltak

i utdanningene et viktig verktøy.

Helsekompetanse skal inn i de helsefaglige

grunnutdanningene og i masterutdanning i

avansert klinisk allmennsykepleie og i

helsesykepleierutdanningen.

 

Departementet understreker at det er viktig å

øke oppmerksomheten og kunnskapen om

helsekommunikasjon, for eksempel gjennom

retningslinjer/prinsipper for god kommunikasjon

og videreutdanning.

 

Pasient- og brukerombudene etterlyser i sin

årsmelding for 2019 bedre informasjon og

medvirkning i utforming av tjenester. Mangelfull

eller dårlig informasjon er bakgrunnen for svært

mange henvendelser til ombudene. Det gjelder

både i møte med spesialisthelsetjenesten og den

kommunale helse- og omsorgstjenesten.

 

Ombudene understreker at medvirkning

forutsetter tilstrekkelig og tilrettelagt informasjon

- også før en faktisk blir pasient. De viser til at

kommuner sender ut brosjyrer til innbyggerne

med oversikt over hva de kan kreve av

kommunen når det gjelder brøyting, vann og

avløp. Kommunene bør på samme måte

informere sine innbyggere om helse- og

omsorgstjenestene. Det gjøres i liten grad i dag. 

 

Utdanning som fremmer kultur

for god pasientmedvirkning

 

Å medvirke i egen behandling og oppfølging er

en rettighet, og helsepersonell har en plikt til å

involvere pasienten. Det er ikke noe som kan

velges bort. Likevel er det ikke alltid like lett å

få til i praksis – ute i tjenestene, i en travel

hverdag.

 

For at medvirkningsretten skal bli reell, er det

viktig at informasjonen tilpasses hver enkelt

pasients individuelle forutsetninger og behov.

 

Pasienter er ulike og har ulike personlige

forutsetninger for å tilegne seg informasjon om

sin egen helsetilstand. De har ulike

forutsetninger for å forstå informasjonen som

gis, og ulike forutsetninger for å ta gode

helsevalg. Dette gjør helsepersonellets jobb

med pasientmedvirkning krevende. Stadig flere

mennesker lever også med langvarige kroniske

lidelser som stiller enda flere krav til langvarig

medvirkning og god kommunikasjon.

Helsepersonellets kommunikasjon med

pasientene kan fremme eller hemme

pasientens helsekompetanse. Helsepersonell

må bevisstgjøres på dette og må kunne

tilpasse sin kommunikasjon. Det kan være et

stort gap mellom hva helsepersonell tror

pasienten har forstått, og hva pasienten faktisk

har forstått. Helseutdanningene har lang

tradisjon for å utdanne helsepersonell til pleie,

omsorg og behandling, men kommunikasjon  

 

 

ROCHE PASIENTSTEMMEN |  67 



Generalsekretær i Kreftforeningen mener

brukermedvirkning kan bidra til å utjevne sosial

ulikhet, men påpeker samtidig at: «Blant nesten

alle sykdomsgrupper vil du finne pasienter både

med, og uten store ressurser. Erfaringen er dog

at de pasientene med «høy sosial status» klarer

seg bedre i møtet med helsetjenestene enn

personer med «lav sosial status».

Hun påpeker at det påligger de store

organisasjonene et særskilt ansvar og at

organisasjoner som Kreftforeningen har

oppmerksomheten rettet mot de pasientene som

har størst behov for bistand. Brukermedvirkning

satt i system kan dermed bidra til å utjevne

sosial ulikhet ved at det ikke bare blir den

enkelte pasients ressurser som blir avgjørende

for hvordan vedkommende blir møtt i

helsetjenesten. Hun understreker også at det

samtidig er viktig at myndighetene etablerer

systemer som gjør at det ikke er de som roper

høyest som får de tjeneneste de ønsker.

 

Bærekraften i helsetjenesten utfordres av

strammere økonomiske rammer, tilgang på

helsepersonell, utstyr og demografiske

endringer. Det kommer stadig nye metoder og

legemidler. Dette gjør at vi må stille strengere

krav til prioriteringer. I en offentlig finansiert

helsetjeneste, som den norske, kan vi ikke si ja

til alt. 

 

Har pasientstemmen noen

grenser?

 

Pasientmedvirkning er en grunnleggende

pasientrettighet. Likefremt må

pasientmedvirkningen ha noen grenser. Den

offentlige helsetjenesten er ingen «fri buffet»

der alle kan skreddersy tjenester uavhengig av

pris, kapasitet og hensynet til andre pasienter.

 

Den faglige grensen. Pasienten kan bare velge

mellom tilgjengelige og forsvarlige

behandlinger og undersøkelser, og kun

innenfor de rammer helsepersonellet mener er

forsvarlig. Pasienten kan ikke overstyre

helsepersonellets vurderinger av faglig

forsvarlighet og hva som anses å være

pasientens beste. Dette er vurderinger som må

avgjøres av den enkelte helsearbeider.

Pasientene kan heller ikke forlange behandling

der nytten av ikke står i et rimelig forhold til

kostnader.

Likeverdighetsprinsippet utfordres.

Pasientmedvirkning kan utfordre

likeverdighetsprinsippet både for

enkeltpasienter og pasientgrupper. Det kan

bidra til å forsterke den sosiale ulikheten i

helse og det kan utfordre

prioriteringskriteriene. Dette er hensyn som må

balanseres uten at det går på bekostning av

pasientenes rett til å medvirke i egen

helsehjelp.  
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En todelt helsetjeneste. Det er en økende frykt

for at bærekraftsutfordringene, tydelige

prioriteringskriterier, stadig flere nye dyre

behandlingsmetoder og økt kjøpekraft i

befolkingen bidrar til en mer todelt

helsetjeneste. Det et økende skille mellom de

som kan kjøpe seg raskere og bedre oppfølging

og de som må ta til takke med det den offentlige

helsetjenesten kan tilby.

 

En slik todeling skremmer politikere på tvers av

politisk farge. Det utfordrer grunntanken i den

norske helsemodellen der sosial bakgrunn, alder

eller egen helsekompetanse ikke skal bestemme

helsehjelpen du får. Det er en av de store

utfordringene vi står ovenfor. Seks av ti

nordmenn mener Norge har en todelt

helsetjeneste[39]. 

Vi er nødt til å prioritere. Stortingsmelding om

prioritering[38] skal sikre at prioriteringen

gjøres på en måte som sikrer rettferdig, lik og

rask tilgang til helsetjenester for alle. Et

enstemmig Storting har bestemt at det på alle

nivåer i helsetjenesten skal prioriteres etter tre

kriterier: nyttekriteriet, ressurskriteriet og

alvorlighetskriteriet.

 

For å sikre likhet og økonomisk bærekraft har

Stortinget derfor vedtatt at alle nye legemidler

og metoder skal vurderes i System for Nye

metoder.

 

Det er viktig å ha høy bevissthet som bidrar til

at det ikke er de som roper høyest – de mest

ressurssterke – kommer først i køen eller får

tilgang til bedre og kanskje med kostbar

behandling enn andre. De sterke

pasientorganisasjonene skal ikke få forrang for

de svake.

 

[38] Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering (20105-2016) 

[39] https://kantar.no/kantar-tns-innsikt/folk-flest-mener-helse-og-omsorg-er-den-storste-utfordringen/
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god pasient- og brukermedvirkning. Vi vil bidra

til debatt og økt bevissthet:

Selv med regjeringens ambisjon om å bygge

pasientens helsetjeneste ser vi at det fremdeles

er en vei å gå – og vi vil kanskje aldri komme

helt i mål? I dag er mange av regjeringens

ambisjoner flettet inn i en rekke

myndighetsdokumenter og skal speiles i alt

arbeidet som gjøres. Vi mener det kan være

hensiktsmessig å se alle grep i en helhet.

 

Vi mener det kan settes mål, retning og fart 

ved å:

Lage handlingsplan for pasientens

helsetjeneste

Intensjonene bak pasientens helsetjeneste er

gode, og man har fått til svært mye de siste

årene. Nå bør Regjeringen utarbeide en

handlingsplan som kan gi ytterligere kraft, og

tydeligere innhold og retning i arbeidet med å

skape pasientens helsetjeneste.

Planen bør ha særlig oppmerksomhet på å sette

de mest sårbare blant oss i stand til å ivareta

sine rettigheter. Dette kan blant annet gjøres

gjennom å gjøre pasient- og brukerrettigheter

bedre kjent, og videreføre arbeidet med å styrke

helsekompetansen hos de som trenger det mest.

 

Planen bør også ha særlig oppmerksomhet på

kompenserende tiltak for enkeltmennesker og

grupper som strever med å nyttiggjøre seg

bølgen av digitale helseløsninger.

 

Den norske pasientstemmen er sterk. For de

som evner å bruke den.

Pasientens rett til å medvirke er forankret på

alle nivåer i helsesektoren. Sektorens plikt til å

inkludere speiler pasientenes rettigheter.

 

Vi har gått fra en tid da legen var allmektig til

en tid der pasienten har rett til, og

forventninger om, å påvirke sin egen

behandling og oppfølging.

 

Å inkludere pasientenes stemme bidrar til

balanse i maktforholdet mellom pasienten,

helsepersonellet og systemet. Det å bli hørt, og

å få delta, kan være helsefremmende i seg selv.

Det bidrar til å utvikle helsetjenestene. Det gir

bedre kvalitet og mer effektiv behandling. Det

er mer samfunnsøkonomisk lønnsomt at

behandlingen som gis faktisk er mest mulig

treffsikker.

 

Vi ser gjennom vårt arbeid med denne

rapporten at det er nødvendig med et

kontinuerlig arbeid for å sikre et godt klima for

pasient- og pårørendemedvirkning på alle

nivåer. God brukermedvirkning skapes i møtet

mellom pasienter, pårørende og helsepersonell,

med helsetjenesten, politikere og forvaltningen.

Det krever bevissthet, kunnskap, kultur og

gode rammer.   

Vårt ønske er at denne rapporten kan bidra til

nettopp dette; økt bevissthet, mer kunnskap og

bedre kultur og, på sikt, enda bedre rammer

for 

En sterk pasientstemme for alle
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Styrke stemmen til de pårørende 

Pårørende er selv sårbare når deres nærmeste

rammes av sykdom, samtidig er det mange

ganger de som målbærer pasientenes interesser

i møte med helse- og omsorgstjenestene. Det er

ikke alltid pasientens egen stemme, men

stemmen til deres pårørende som er viktigst at

blir hørt. De pårørende kjenner pasienten best

og er en stor ressurs for hvordan helsetjenesten

best kan legge til rette for pasienten.

 

Pårørende til mennesker med behov for flere

tjenester bruker mye tid på å koordinere

omsorgen rundt pasienten og etterlyser en

koordinator eller definert kontaktperson.

Pårørendekompetansen må styrkes blant

helsepersonell, og de må tilbys støtte og

oppfølging.

                                  ***

Gjennom livsløpet er vi alle med jevne

mellomrom pasienter.

 

Mange av oss opplever livets største rollebytter i

møte med helsetjenesten – både gleder og

sorger. Ved livets start og livets slutt.

 

Måten vi da blir møtt på og hørt sier kanskje

mer enn noe annet om kvaliteten av vårt

samfunn.

Denne rapporten er vårt bidrag til å se fremover

og et lite bidrag som kan gjøre pasientstemmen

tydeligere og lettere å følge. Vi har ikke råd til

annet.

 

Vi se frem til dialog og gode diskusjoner.

Måle og evaluere pasientens helsetjeneste

Juridiske rettigheter kan ofte være utfordrende

å omsette i praksis. Det bør vurderes å foreta

en gjennomgang av effekten av pasientenes og

de pårørendes rettigheter. Bidrar rettighetene

til å sikre likeverdige helsetjenester? Hvordan

kan vi sikre rettighetene til de av oss med

minst helsekompetanse?

  

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet er viktig for

å utvikle pasientens helsetjeneste.

Myndighetenes undersøkelser viser at det er

for stor uønsket variasjon i helsehjelpen som

tilbys. Dette er et sammensatt problem.

Kvalitetsmålinger, pasientsikkerhetsmålinger

og pasienterfaringer må brukes aktivt i

utformingen av tjenestetilbudet og til

systematisk forbedringsarbeid.

 

Pasienterfaringsundersøkelser er en verdifull

kilde til kunnskap i

kvalitetsforbedringsarbeidet. Meld. St. 9 (2019–

2020) Kvalitet og pasientsikkerhet 2018 viser,

som tidligere meldinger, at det er en

gjennomgående utfordring å ivareta

pasientperspektivet i slike målinger. 

Denne utfordringen må tas på alvor. Arbeidet

med å utvikle gode indikatorer for

pasienterfaring må styrkes, og i enda større

grad brukes for å bygge pasientens

helsetjeneste.   
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