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Svar på henvendelsen din - pasientrepresentanter og 
pasientperspektivet i betenkning om pasientjournaler 
og offentlighetsloven 

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelsen din av 

18. februar 2017. Du klager på utelukkelse av pasientperspektivet. 

Pasientrepresentanter blir utelukket fra betenkningen om at pasientjournaler 

skal tas ut av offentlighetsloven 

 

Det er riktig, slik du skriver, at ombudet ser at personer med nedsatt 

funksjonsevne, herunder psykososial funksjonsnedsettelse, har 

likestillingsutfordringer i Norge. Vi har påpekt dette overfor myndighetene 

gjentatte ganger, blant annet i ombudets rapportering til FNs komité for 

rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi er opptatt av at 

personer med funksjonsnedsettelse skal i større grad involveres i spørsmål som 

angår dem. Vi har også et fokus på ulovlig tvangsbehandling i psykiatrien, og 

har påpekt overfor myndighetene at dette er i strid med FNs konvensjon for 

rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD):  

 

http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/brosjyrar-og-

publikasjonar/rapporter/crpd-rapport-2015/  

 

Denne saken 

Ombudet kan imidlertid ikke vurdere dette som en klagesak fordi 

brukerorganisasjoner ikke har et diskrimineringsvern etter diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven. Det følger av forarbeidene til loven, Prop. 88 L (2012–
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2013) at det kun er fysiske personer som er vernet etter blant annet 

diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Vi kan heller ikke vurdere om dette er 

i strid med CRPD i en konkret klagesak. Vi har som du kjenner til, 

tilsynsmyndighet med denne konvensjonen, men håndhever den ikke i konkrete 

enkeltsaker.  

 

Vi takker for henvendelsen din. Det er viktig for vårt pådriverarbeid at vi mottar 

henvendelser som dette. Vi har derfor sikret at ombudets Tilsynsavdeling er 

informert om henvendelsen din.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Åsulv Solstad 

avdelingsleder 

 Edona Maksutaj 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent, og gyldig uten signatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Sdo_AMNavn
	Sdm_AmEmailadr
	Sgr_Beskrivelse
	Spg_Beskrivelse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	Gid_GidKode
	Sdm_AMReferanse
	Sdo_DokDato
	Sdo_Tittel
	Sbr_Navn
	Sbr_Tittel
	TblKopitil__Sdk_Navn___1___1
	TblKopitil__Sdk_Adr___1___2
	TblKopitil__Sdk_Postnr___1___3
	TblKopitil__Sdk_Poststed___1___4

