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Høringsuttalelse til forslag om styrking av pasienters, brukeres og
pårørendes stilling i tilsynssaker m.m.

Statenshelsetilsynvisertil mottatthøringsnotat20. desember2012og støtteri
hovedsakdepartementetsforslagtil endringer.

Vi hartidligereuttaltoss til rapportenompasienterog pårørendesrollei tilsynssaker,
jf. vårtbrevtil Helse-og omsorgsdepartementet30. august2011(vedlagt).

Informasjonspliktfor helse-og omsorgstjenestenved uenskedehendelser

Departementetforeslåratpasienterog pårørendeskravpåinformasjonpresiseresslik
atinformasjonspliktentydeliggjøresbådeoverforhelsepersonellog påsystemnivå.
Systemansvareti denkommunalehelse-ogomsorgstjenestenska1liggepåkommunen
og påhelseinstitusjoneni spesialisthelsetjenesten.

Statenshelsetilsynstøtterforslaget.Vi seratdetkanoppståendelpraktiske
utfordringerknyttettil dette,og deterderforviktigatdetteavklaresgjennomforskrift
og retningslinjer.Departementetbørvurderebehovforå gi forskrifttil pasient-og
brukerrettighetsloven§§ 3-2og 3-3 samtspesialisthelsetjenesteloven§ 3-11,slikdet
erforeslåtttilhelse-og omsorgstjenesteloven§ 4-2a.

Departementetforeslåratinformasjonspliktenutvidesslikatpasienterskalfå
informasjonomadgangentil å henvendesegtilpasient-og brukerombudog til å
anmodeFylkesmannenomvurderingaveventueltpliktbrudd,samttydeliggjøre
pliktentilå informereomerstatningsordningentilNPE.Detteforslagetstøttervi.

Departementetuttaleri høringsnotatetatinformasjonspliktenikkemåkommei
konfliktmedtaushetspliktregleneog/ellereventuellpolitietterforskning.Dettefremgår
ikkedirekteavlovteksteni deaktuelleparagrafenesomdepartementetomtaler.
Departementetbørvurdereomdettebøromtalesi forskriftellermerknadertil
lovtekstene.Somet eksempelforekommerdettilsynssakerhvorvi ikkekansende
kopiavsaksforholdettilpårørende(innentreuker)fordisaksforholdetinneholder
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vesentligeopplysningeri sakensompolitieti sin etterforskningikkehar frigitttil
pårørende.

Departementethar bedthøringsinstanseneta stillingtil om brukerog pårørendetil
brukerskalomfattesav den foreslåtterettentil informasjon.Statenshelsetilsynstøtter
dette.Departementethar bedtom konkreteeksemplerpå tilfellerhvor
brukere/pårørendetil brukervil kunneharett til slik informasjon.Vi vil derfor
skisserenoeneksempler.

Begrepetbrukerer definerti pasient-og brukerrettighetsloven§ 1-3bokstavf, som
"personsomanmoderom ellermottartjenesteromfattetav helse-og
omsorgstjenestelovensomikkeer helsehjelpetterbokstavc." Til dels sterkt
hjelpetrengendepersonerkan kommeinnunderbegrepet"bruker". For eksempelvil
sterktfysiskog/ellerutvildingshemmedepersonerkunnevære"brukere"i noen
sammenhengerog pasienteri andresammenhenger.Personermedulikegraderav
demensvil ogsåkunnekommeinn underbegrepet"bruker".Omde har statussom
pasientellerbrukervil i det enkeltetilfelleofteavhengeav hvilketjenesterde mottar
fra kommunen.Brukereavhjemmetjenesterkan få oppfølgingav bådeautorisertog
uautoriserthelsepersonell.

Eksemplerpå feilbegåttav helsepersonelleti forbindelsemedoppfyllelsenav
tjenestenefrakommunenkanvære:Feil fyllingav legemiddeldosett(følgerikke
behandlendelegesinstruksjon)slikat brukerenfår feilmedisinering,manglende
oppfølgingav ernæringog eliminasjonslikat brukerenblirdehydrertellerpådrarseg
urinveisinfeksjon,mangelfulltsårstellslikat brukerenfår infeksjoner,dårlighjelptil
intimhygieneslikat brukerenpåføresinfeksjoner,manglendekontrollmedmatvarer
brukerenhar slikat brukerenblir matforgiftet,oppfølging/hjelppå feiltidspunkti
forholdtil brukerensbehovog det å forlatebrukereni hjelpesløstilstand,f. eks
utendørsi kuldeslikat brukerenutsettesfor fare.Feilenekanpå siktgi alvorlige
konsekvenserforbrukeren.I de tilfellenedet opprettestilsynssakeri forbindelsemed
slikefeiler det klartat bruker/pårørendetil brukervil kunneha rett til informasjon.

Presiseringav pårørendesretttil å anmodeomvurderingav pliktbrudd
Departementetforeslåri likhetmedutvalgetat det tydeliggjøresi regelverketat også
nærmestepårørendetil avdødpasient/brukereller til pasient/brukerover 18år uten
samtykkekompetanse,skalha rett til å anmodeom Fylkesmannensvurderingav
pliktbrudd(nypasient-og brukerrettighetsloven§ 7-4førsteleddsistepunkt).Statens
helsetilsynstøtterdetteforslaget.

Vedbehandlingenav slikeanmodningermåtilsynetvurdereom pårørendes
anmodningkommeri konfliktmedpasientensantattevilje(denavdøde
pasients/pasientover 18år utensamtykkekompetanse).I så fallbør pasientensantatte
vilje følges.Tilsvarendeproblemstillingknyttersegtil pårørendesrett til innsyni
saksdokumentene.

Departementethar bedtom vårt synpå omtilsynetførutleveringav slike
opplysningermå kontakteaktuelthelsepersonelli tilfelleder detkan væretvil om
pasientensantattevilje,herunderom spørsmåletbør reguleresi en egen
lovbestemmelse.
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Vi er enig med departementetom at helsepersonellsom kjenner/harkjentpasienten
som regel vil habedreforutsetningerforå vurderehva som er pasientensantattevilje,
enn saksbehandlerei tilsynet.Vi støtterderfordepartementetsforslagog anserdet
hensiktsmessigmed en lovregulering.Vi gjørimidlertidoppmerksompå at det kan
forekommesituasjonerderdethelsepersonellet,som harkjentpasienten,haren egen
interesseav at det ikke startestilsynssak.

Statenshelsetilsynstøtterdepartementeti at det fortsattbørgjelde et kravom at den
som skalhaen anmodningsrettmå væreberørtav den aktuellehendelsen,entenselv
eller som representant/pårørendeforden berørte.

Utvidelse av anmodningsretten til også å gjelde systemfeil
Forå bringelovverketi bedresamsvarmedrådendesyn på enkeltindividersog
systemersrolle i et pasientsikkerhetsperspektiv,foreslårdepartementetå presiserei
pasient-og brukerrettighetsloven§ 7-4 slik at bestemmelsenogså omfattervurdering
av muligepliktbruddetterspesialisthelsetjenesteloven,helse- og omsorgstjenesteloven
og tannhelsetjenesteloven.Detteer i trådmed dagenspraktiseringog Statens
helsetilsynstøtterforslaget.

Departementetforeslårogså at det tas inni bestemmelsenat tilsynsmyndighetenogså
harandrevirkemidlerved pliktbruddennå gi administrativereaksjoneretter
helsepersonellovenkapittel11. Det vises til at tilsynetdersomforholdenetilsierdet
foreksempelkangi pålegg til virksomhetom å rettepå forholdeneetter
helsetilsynslovenog/eller spesialisthelsetjenesteloven.Dersompålegg ikke følges av
virksomheteri spesialisthelsetjenestenkantilsynet også gi tvangsmulkt.Ved forsettlig
eller grovtuaktsomtbruddpåhelsepersonellovenkanStatenshelsetilsynbegjære
påtaleetterhelsepersonelloven§ 67. Statenshelsetilsynstøtterpresiseringenav
reaksjonsformenesom er foreslåtti pasient-og brukerrettighetsloven§ 7-4.

Partslignende rettigheter for pasienter og pirørende i tilsynssaker
Helse- og omsorgsdepartementetforeslårat nye partslignenderettighetertil pasienter,
brukereog pårørendekunbøromfattesakersom ertil behandlinghos Fylkesmannen
og i sakerhvorStatenshelsetilsynbehandlersakeretterspesialisthelsetjenesteloven
§ 3-3a.

Departementetslutterseg også til utvalgetsanbefalingom at nye partslignende
rettigheterkunskalbegrenseseg til å omfattepasienter,brukereog pårørendesom
faktiskharmeldtinn sakom mulig pliktbruddtil tilsyneteller som på annenmåtehar
vist en interessei sakende selv er berørtav.

Departementetmenerat pasienter,brukereeller pårørendesom blirkjentmed en sak
som er til behandlinghos Fylkesmannenog hvorvedkommendeselv har"interesse"i
saken,børha innsyns-og uttalerett,selv om de i utgangspunktetikke selv meldte inn
saken.

Ny innsyns-og unalerenfor pasienter,brukereogpårørende
Departementetforeslårå utvideinnsyns-og uttalerettenforpasienter,brukerog
pårørendei selvmeldtetilsynssakerhos Fylkesmannenpå linjemed partersinnsyns-
og uttalerettetterforvaltningsloven.
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Departementetuttaleraten slikretti praksisvil innebæreatFylkesmannen
uoppfordretmåoversenderelevante saksdokumentertilpasienter,brukereog
pårørende,somforeksempeluttalelsei sakenfrainvolverthelsepersonell/virksomhet
og sakkyndiguttalelse,uavhengigavomdetteernødvendigforå opplysesakeneller
ikke.Viderevil enslikuttalerettinnebæreatpasienter,brukereag pårørendefåren
mulighettil å uttaleseg i sakeninnenenrimeligfristførsakenavsluttes.

Innsynsrettenmåimidlertidværebegrensetpåvanligmåtemedhensyntil at
personligeforholdhoshelsepersonelletogopplysningeromandrepasienter/brukere
holdesutenfor.Omog hvilkeeventuelleopplysningerpårørendefårinnsyni og
uttaleretttil,måogsåvurderesi henholdtilbestemmelseneomtaushetsplikt.

Statenshelsetilsynstøtterutvalgetsforslagomå utvidepasienter/pårørendesinnsynog
uttalelsesretti selvmeldtetilsynssakerhosFylkesmannen.Vi harimidlertidnoen
kommentarertil begrepet"uoppfordret"ogdenpraktiskegjennomføringavdenye
bestemmelsene.Departementetbesvurdereomdisseproblemstillingeneskal
kommenteresi merknadertil loven.

Etmomentsomhøringsnotatetikkeomtaler,mensomerviktigutfravåreerfaringer,
erhensynettil mottakerenavsaksdokumentene.Selvomenpasient,brukereller
pårørendeønskerattilsynetskalundersøkeamdeterbegåttpliktbrudd,betyrikkedet
alltidatvedkommendeønskerinnsyni alledemedisinskedetaljenei saken,selvom
deerrelevantefortilsynetsvurdering.Enpårørendesomnettoppharmistetet
familiemedlemvil ikkealltidse obduksjonsrapporten,fotoavpåførteskaderog
inngåendebeskrivelseavoperasjoner.Vedkommendevil hellerikkealltidha
kompetansetilå skjønneinnholdeti demedisinskebeskrivelsene.Detbørettervårt
synderforværeslikatFylkesmannen(Statenshelsetilsyni varselsakene)tarkontakt
medvedkommendeog avtalerhvadeeventueltharønskeamå fåinnsyn-og uttalerett
til,og ikkeuoppfordretsendervedkommendealldokumentasjonsomerrelevantfor
tilsynetsvurdering.

Hovedansvaretforå informerepasient,brukereog pårørendeomhendelsenog de
medisinskfagligeforholdenem.v.knyttettilbehandlingenm.v.vil liggetil tjenestene.
Detvil imidlertidkunneværebehovforatpasient,pårørendeog brukerfårforklart
saksdokumentene,f. eks,sakkyndigeuttalelser,slikatdefårenreelluttalemulighet.
Hvemsomskalhahovedansvaretforå informerepasient,brukerog pårørendeom
hendelsenog demedisinskfagligeforholdenem.v.,knyttettil behandlingenm.v.som
fremgåravsaksdokumenteneerikkeomtalt.Dettevil væretidog ressurskrevende.
Detteerikkeproblematiserti høringen.

Detsomskalforeleggeser"saksdokumenter".I tilsynssakerkanbevismaterialet
omfattebrev,journaler,lydlogger,obduksjonsrapporterog sakkyndigeuttalelser.
Detteerdetforholdsvisenkeltå kopiereog utlevere,selvomdeti noentilfellerkan
væretidkrevende,spesielthvisdeleravdokumentenemåsladdespågrunnav
taushetspliktbestemmelsene.Vi mottarogsåfoto,røntgen,tannavtrykk,
medikamentkurverag lignendesomikkealltidermuligå kopiere.Vi appfatter
lovtekstenslikatdetteikkeomfattesav "saksdokumenter".I dengraddissebevisene
errelevanteforsaken,vil detværenaturligå sendekopiavtilsynetsomtaleavbeviset
i stedetforselvebeviset.Enslikomtalevil ofteinngåi brevtil involvert
helsepersonellog virksomheter.
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Departementetuttaleratdeerklaroveratenutvidetrettforpasienter,brukereog
pårørendevil medføreøkonomiskekostnaderog enforlengelseav
saksbehandlingstiden.Dettevaret sentraltpoengi vårforrigeuttalelsei sakenog er
detfortsatt.

Dersomtilsynsmyndighetenepågrunnavlovendringerpåleggesflerearbeidsoppgaver
vil saksbehandlingstidenøke.Dettevil igjensvekketillitenbådetil
tilsynsmyndigheterog helsetjeneste,og noeavdenønskedeeffektenavlovendringene
vil reduseres.

Lovendringenevil krevenyestillingerhosFylkesmannenforå håndtereflere
anmodningeromtilsynog forå håndtereinnsyns-og uttalerettighetene.
Lovendringenevil medføreatantallsakersomoversendesfraFylkesmannentil
Statenshelsetilsynvil kunnedoblespågrunnavfleretilsynssakerog dettevil kreve
økteressurserhosStatenshelsetilsynogså.

Dersomdetikkeermuligå stillenødvendigeressursertildisposisjonfor
Fylkesmannsembeteneog Statenshelsetilsyn,mådehensynsomtalerforutvidede
rettigheterutoverdetsomalleredeerinnarbeideti våreretningslinjer,veiesmot
hensynettil effektivbehandlingavalvorligetilsynssaker.Utvidederettighetermåikke
gis påbekostningavHelsetilsynetsviktigetilsynsoppgaver.

Departementetharlagtvektpåpasienter,brukereog pårørendesmulighettil å opplyse
saken,påvirkesaksutredningenog bidratiletriktigresultat.Vi harenplikttil å
foreleggeopplysningersomvil bli lagtvektpåi tilsynssaken.Vi savnerimidlertiden
omtaleavhvordan/ihvilkengradhensynettil tilsynsobjektetsbehovforkontradiksjon
skalivaretas.Hvisf. ekspasientenuoppfordretfårinnsyni relevantesaksdokumenter
og uttalersegtil detteinnenenangittfristpå2-3 uker,erdetnaturligat
helsepersonelletellervirksomhetensomergjenstandfortilsynfårmulighettil å
imøtegådetteinnenenfastsattfrist.Saksbehandlingstidenvil dermedkunneøkemed
ca4-6 uker.

Ikkeklagerert
Statenshelsetilsynstøtterdepartementetsforslagomå ikkeinnføreklagerett.Vi viser
til våruttalelseomdettespørsmåletden30.august2011.

Jah FredrikAndresen
direktør

LisaHusbySande
seniorrådgiver

Vedlegg:Statenshelsetilsynshøringsuttalelse30.august2011.

Juridisksaksbehandler:seniorrådgiverLisaHusbySande,tlf.21 52 99 16
Helsefagligsaksbehandler:seniorrådgiverBrynhildl3raut,tlf 21 52 99 20
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Høringsuttalelse til rapport om pasienters og pårørendes rolle i
tilsynssaker

Vi viser til høringsbrevfraHelse- og omsorgsdepartementet23. mai 2011 med
høringsfrist1. september2011.

Statenshelsetilsyner av den oppfatningat pasienterog pårørendesrettsstillingbør
klargjøresog styrkesfordi de i tilsynssakerharviktig informasjonå komme med, og
fordide kanha forventningerog interesseav å vite at hendelserfølges opp, og at det
gjøresnoe for å hindregjentakelse.Statenshelsetilsyner derforpositiv til at pasienter
og pårørendekan få partslignenderettigheteri noen sammenhenger.Vi er enig med
utvalgetom at dettekunbørgjelde sakersom ertil behandlingi Helsetilsynet i fylket,
og ikke hos Statenshelsetilsyn eller Statenshelsepersonellnemnd.

Helsetilsynetharalleredegjennomvåre saksbehandlerveiledereetablertretningslinjer
som i praksisinvolvererpasienterog pårørendei størregradenn det lovgivningen
uttrykkeligfastslår.Noen av utvalgets forslag innebærerderforikke realitetsendringer.

Vi støtterrapportensuttalelserom at pasienterog pårørendeikke skal gis stilling som
parti tilsynssaker,jf. forvaltningsloven.

økonomiske og administrative konsekvenser
Det er viktig for alle som er involvert i en tilsynssakat den raren raskavklaring.
Dersom tilsynsmyndighetenepå grunnav lovendringerpålegges flere arbeidsoppgaver
vil saksbehandlingstidenøke. Dette vil igjen svekke tilliten både til
tilsynsmyndigheterog helsetjeneste.

Når det gjelderforslagene,er vi bekymretforeffekten av lovendringerdersomdet
ikke samtidigerkjennesat endringenevil medføreen kostnadsøkning,og at det
bevilges tilsvarenderessurserfor å dekke dette.Dersomdet ikke er mulig å stille
nødvendigeressursertil disposisjon for Helsetilsynet i fylket og Statenshelsetilsyn,
må de hensynsom talerfor utvidederettigheterut over det som alleredeer innarbeidet

våreretningslinjer,veies mot hensynettil behandlingav alvorlige tilsynssaker.
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Utvidede rettigheter må ikke gis på bekostning av Helsetilsynets viktige
tilsynsoppgaver.

Forslagene er beregnet å gi følgende økonomiske og administrative konsekvenser:

Lovendringene vil kreve 36 nye stillinger i Helsetilsynet i fylket til en kostnad av 29
millioner kroner (gjennomsnittlig to stillinger i hvert fylke, rapporten opererer
feilaktig med 18 stilIinger totalt).

Lovendringene vil medføre at antall saker som oversendes fra Helsetilsynet i fylkene
til Statens helsetilsyn vil kunne dobles på grunn av de nye klagesakene. Det er antatt at
30 % av tilsynssakene i Helsetilsynet i fylket vil bli påklaget. En dobling av antallet
saker vil kreve 30 nye årsverk i Statens helsetilsyn til en kostnad ca 24 millioner
kroner.

Totale økte kostnader ved lovendringene anslås til ea 50 millioner kroner.

Vi vil nedenfor knytte noen kommentarer til de enkelte forslagene.

Forslagtilutvidelseavpasienteripårerendesinnsyns-oguttaleretti selvmeldte
tilsynssakerhosHelsetilsyneti fylket
Det foreslås i rapporten at pasienter/pårørende som har anmodet om vurdering skal gis
en innsyns- og uttalerett på linje med "parter" i forvaltningsloven. Dette vil kreve
lovendringer. Innsyns- og uttalerett kan bidra til at saken er godt opplyst før
Helsetilsynet treffer avgjørelse.

Etter dagens lovgivning har tilsynsmyndighetene plikt til å fremlegge sakens
dokumenter når det er nødvendig for å opplyse saken. I tillegg kan pasienter og
pårørende begjære innsyn etter offentleglova. Helsetilsynet må ivareta
taushetspliktbestemmelsene når dokumenter fremIegges.

Helsetilsynet har i lengre tid hatt retningslinjer om at klageren skal holdes orientert om
utviklingen i saken. Dette skjer ved at det sendes kopi av alle utgående brev i saken
(Veileder i behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker del I pkt. 3.2.8).
Undersøkelsen utvalget gjennomførte viser at denne praksisen ikke har vært fulgt i
tilstrekkelig grad av Helsetilsynet i fylkene. Vi vil derfor fokusere på dette i arbeidet
med å påse at "Veileder i behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker" blir
implementert og fulgt ved embetene.

Formålet om å få saken opplyst så godt som mulig før avgjørelse fattes skal være
oppfylt slik loven er utformet i dag (forvaltningsloven § 17). Hvis Helsetilsynet ikke
stiller spørsmålstegn ved troverdigheten av de opplysningene de innhenter fra
virksomheter og helsepersonell, og derfor ikke ber klageren om å kommentere
opplysningene, vil ikke dagens lov ivareta formålet. Statens helsetilsyn støtter derfor
forslaget om å gi klageren større innsyns- og uttalelsesrett.

Enkelte tilsynssaker starter på grunn av en klage fra en pasient/pårørende, senere i
saksforløpet melder det seg flere pasienter som mener seg dårlig behandlet. Vi antar at
alle disse vil kunne få rett til innsyn og uttalelse hvis de har fremmet en klage til
tilsynsmyndighetene. Utfordringen for Helsetilsynet er å gi disse løpende informasjon
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gjennom kopier, uten å røpe taushetsbelagte opplysninger om de øvrige pasientene.
Dette vil kreve omfattende faglige vurderinger og beslaglegge betydelige ressurser..

Helsetilsynet behandler også tilsynssaker der vi vurderer mange pasientforløp selv om
saken har startet på bakgrunn av en enkelt pasientklage. Det er for eksempel tilfelle i
rekvireringssaker, der vi for å kontrollere en leges forskrivning av vanedannende
legemidler også innhenter opplysninger om andre pasienter. Vi mener at det bør
presiseres at det bare er den pasienten som har fremmet klage som skal gis utvidet
innsyns- og uttalerett.

I noen saker vil årsaken til svikten være personlige forhold hos helsepersonellet, for
eksempel rusproblemer og/eller psykiske problemer. Dette er opplysninger klageren
ikke har rett til å få vite etter dagens lovgivning (forvaltningsloven § 13). Vi mener at
disse opplysningene fortsatt vil være unntatt fra innsyn selv om klageren får utvidet
sin innsyns- og uttalerett.

Vi gjør oppmerksom på at en utvidet uttalerett for pasienter/pårørende vil medføre en
forlenget saksbehandlingstid på minimum seks uker i Helsetilsynet i fylket. Det
skyldes at både pasient/pårørende vil få en tre ukers frist til å uttale seg, og at
helsepersonellet/virksomheten vil fa en tre ukers frist til å kommentere uttalelsen
(eventuelt i omvendt rekkefølge). I tillegg kommer merarbeidet med å holde klageren
løpende orientert om saken gjennom kopier av korrespondanse.

Utvalget har ikke vurdert hvilke rettigheter pasienter/pårørende skal ha der
Helsetilsynet i fylket sender en sak til Statens helsetilsyn uten omfattende forberedelse
(Veileder i behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker del I pkt 2.4). Dette brukes
hvor det er klart at Statens helsetilsyn må vurdere administrativ reaksjon, og det
foreligger bevis for hendelsen, for eksempel domfellelse, klar erkjennelse av
forholdene eller klar dokumentasjon av rusmisbruk. Det brukes også i
suspensjonssaker, det vi si i saker der det haster med å få helsepersonellet ut av
virksomhet for å sikre pasientene.

I de første tilfellene kan en tenke seg at Statens helsetilsyn kan ivareta pasienter og
pårørendes innsyns- og uttalerett. En innsyns- og uttalerett for pasienter og pårørende
vil imidlertid kunne forsinke en suspensjon av et helsepersonell og være en fare for
pasientsikkerheten. Vi mener derfor at utvidet innsyns- og uttalerett ikke kan
praktiseres i suspensjonssakene.

Forslag om innføring av Idagerett over Helsetilsynet i fylkets avgjørelser for
pasienter/pårørende
Statens helsetilsyn støtter utvalget i at det ikke innføres klagerett for
pasienter/pårørende over vedtak fra Statens helsetilsyn i tilsynssaker. Det gjelder alle
administrative reaksjoner etter helsepersonelloven kap ll, pålegg som gis i medhold
av spesialisthelsetjenesteloven § 7-1, kommunehelsetjenesteloven § 6-3 eller
helsetilsynsloven § 5. Videre gjelder det tvangsmulkt etter spesialisthelsetjenesteloven
§ 7-2. Vi anbefaler at dette presiseres uttrykkelig dersom det likevel innføres en
klagerett.
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Statens helsetilsyn støtter utvalgets forslag om at en eventuell ny klagerett over
Helsetilsynet i fylkets avgjørelser bare skal gjelde for pasienter/pårørende som har
anmodet tilsynsmyndighetene om en vurdering.

Statens helsetilsyn støtter videre utvalgets forslag om at en eventuell ny klagerett over
Helsetilsynet i fylkets avgjørelser også må gjelde påklaget helsepersonell og
virksomhet. Vi mener klageretten for virksomheter og helsepersonell kun bør gjelde
saker der Helsetilsynet har konstatert pliktbrudd, ikke saker der det ikke påpekes
pliktbrudd, men det allikevel gis veiledning og råd for å forbedre virksomheten.

Forslag om presisering av lovtekst som tydeliggjør pårørendes stilling
Statens helsetilsyn støtter forslaget i rapporten om å endre ordlyden i
helsepersonelloven § 55 og pasientrettighetsloven § 7-4 slik at det kommer tydelig
frem at nærmeste pårørende til avdød pasient eller pasient uten samtykkekompetanse,
jf. pasientrettighetsloven, også kan anmode om at tilsynsmyndigheten vurderer
pliktbrudd. Dette er i stor grad i samsvar med dagens praksis i saker hvor forholdet
vurderes som alvorlig.

Statens helsetilsyn støtter videre utvalgets syn om at det fortsatt bør stilles krav om at
den som skal ha rett til å anmode om vurdering av pliktbrudd må være berørt av den
aktuelle hendelsen som pasient eller nær pårørende. Lovens formulering "til ulempe
for seg" viser til pasienten. Departementet bør vurdere om den skal endres slik at den
også omfatter nære pårørende i de tilfellene der det er denne som anmoder om
vurdering.

Selv om pårørende ofte vil ha en viktig rolle er det likevel pasienten som er
hovedpersonen, og som må samtykke til og gi fullmakt til at pårørende bistår eller
representerer pasienten i tilsynssak. Vi mener at det er viktig at pårørende ikke gis rett
til å anmode om vurdering av pliktbrudd med innsyns- og uttalerett der pasienten ikke
samtykker til dette. Dette er likevel ikke til hinder for at Helsetilsynet på eget initiativ
kan vurdere en sak tilsynsmessig ut fra de opplysninger de har i en sak.

Forslag til presisering av lovtekst om at anmodning om vurdering av pliktbrudd
også gjelder systemfeil
Statens helsetilsyn støtter forslaget i rapporten om at kommunehelsetjenesteloven (ev.
helse- og omsorgstjenesteloven) og spesialisthelsetjenesteloven endres slik at det blir
en klar lovfestet rett for pasienter og nære pårørende til å anmode tilsynsmyndighetene
om å vurdere virksomheters pliktbrudd (systemsviktsaker).

Dette gjelder virksomhetenes plikter etter dagens helsepersonellov (§ 16),
kommunehelsetjenestelov og spesialisthelsetjenestelov, jf. intemkontrollforskriften for
sosial- og helsetjenesten, og i fremtiden den nye helse- og omsorgstjenesteloven, når
den trer i kraft.

Pasientrettighetsloven § 7-4 må endres tilsvarende.



5

Forslag om at helsetjenesten pålegges en plikt til å informere pasienter/pårørende
om uønskede hendelser
Statens helsetilsyn støtter utvalgets forslag om å lov- eller forskriftsfeste
virksomhetens plikt til å gjennomgå en uønsket hendelse med pasient/pårørende.
Plikten bør gjelde både spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste.

Vi er også enige med utvalget om at pasienter/pårørendes rett til innsyn i informasjon
som sendes om dem ser ut til å bli ivaretatt av helse- og omsorgstjenesteloven slik den
er vedtatt.

(d hils

ir erre raut (etter fiffimakt) Lisa Husby S
.d ktør seniorrådgiver

Saksbehandler: seniorrådgiver Lisa Husby Sande, tlf. 21 52 99 16


