
Leder

Rapporter fra Statens helsetilsyn har vist at det 

ikke står bra til med tjenester og tilbud til psykisk 

utviklingshemmede i vårt land. Et godt eksempel 

på det er at hver tredje klage på tjenester til 

utviklings hemmede får medhold hos fylkesmannen. 

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad vil endre 

pasientrettighetsloven slik at også brukere av kom-

munale helse- og omsorgstjenester skal omfattes 

av ordningen med pasientombud. Flere, deriblant 

stortingspresident Thorbjørn Jagland, er uenige, 

og har tatt til ordet for å opprette et eget ombud 

for mennesker med psykisk utviklingshemning. De 

ber om at Stortinget vurderer saken nøye når den 

skal behandles nå i høst. 

Vi har allerede ulike ombud for ulike grupper. 

Spørsmålet er hvilken gjennomslagskraft denne 

type instans har, og om det er en god modell å 

satse på når en ønsker fokus på en utsatt gruppe? 

Verken ombudene, sivilombudsmannen eller fylkes-

mannen har sanksjonsmuligheter overfor kommuner 

som ikke følger opp sine forpliktelser. Hva med å 

gi de instansene vi allerede har myndighet til å 

sette makt bak sine krav? 

I denne saken må jeg si meg enig med NFU som 

ikke ønsker et eget ombud for mennesker med 

utviklingshemning. La oss i stedet få en skikkelig 

gjennomgang av levekårene til utviklingshemmede, 

og med det dokumentasjon på hvor det svikter. La 

oss styrke det nyopprettete kompetansesenteret 

for utviklingshemmede ved Høgskolen i Sør-Trøn-

delag. La oss bruke og styrke det vi har, i stedet 

for å opprette nye nstanser med like lite makt, 

hver gang det butter i mot. 
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