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Høringssvar – kontaktlege i spesialisthelsetjenesten 
 
Viser til høringsbrev datert 24.10.2014 
 
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon er en medlemsorganisasjon innenfor rusfeltet og 
har i dag om lag 150 ulike virksomheter fra det brede rusfelt som medlemmer. En rekke av 
medlemmene er en del av spesialisthelsetjenesten enten ved at de er offentlig eller at de har 
avtale med de regionale helseforetakene. 
 
Ordningen med kontaktlege i spesialisthelsetjenesten er en ordning som skal gjelde 
pasienter med alvorlig sykdom, skade eller lidelse. Den gruppen av pasienter skal ha en 
kontaktlege. 
Kontaktlegen skal ha tre primæroppgaver; 

- Være tilgjengelig for pasienten 
- Gi informasjon til pasienten 
- Ha ei rolle i behandlingsteamet rundt pasienten 

 
Forslaget gjelder når pasienten er innlagt i spesialisthelsetjenesten, polikliniske tjenester før 
og etter innlegging samt ved gjentatte undersøkelser og behandling i 
spesialisthelsetjenesten.  
 
I forslaget til kontaktlege foreslås det at psykisk helsevern og Tverrfaglig Spesialisert 
Behandling (TSB) unntas fra bestemmelsen om rett til kontaktlege. Retten til kontaktlege, og 
unntaksbestemmelsen, blir nedfelt i Spesialisthelsetjenesteloven og Pasient- og 
brukerrettighetsloven. 
 
Fagrådet velger i vår høringsuttalelse og kun uttale oss om den delen som angår TSB. Det 
innebærer at Fagrådet ikke tar stilling til forslaget om kontaktlege i spesialisthelsetjenesten 
forøvrig. Men vi uttaler oss om unntaksbestemmelsen hvor pasienter innenfor TSB ikke får 
rett til kontaktlege. 
 
Fagrådet – Rusfeltet hovedorganisasjon har under tvil valgt å støtte unntaksbestemmelsen 
som sier at pasienter innenfor Tverrfaglig Spesialisert Behandling vil ikke pasienter ha krav 
på kontaktlege hvis det er hensiktsmessig at annet helsepersonell utpekes. 
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Det er under stor tvil og nok også noe uenighet internt i rusfeltet hvorvidt unntaket har en 
god faglig begrunnelse eller om unntak er begrunnet i utenforliggende hensyn.  
Rusbehandling er en tverrfaglig spesialisthelsetjeneste med et sosialt og helsemessig 
perspektiv. Det og fortsatt sikre det tverrfaglige er hovedgrunnen til at Fagrådet støtter 
unntaksbestemmelsen. Derfor kan flere yrkesgrupper være kontaktperson for pasienten i 
spesialisthelsetjenesten. Helseperspektivet har siden 2004 fått større plass og flere ansatte 
med helseutdanning. Ny legespesialitet innenfor Rusmedisin fra 2015 tilsier en ny giv og 
flere leger. Det kan imidlertid være vanskelig å skille koordinator og kontaktperson innenfor 
TSB når kontaktperson ikke er lege selv om høringsnotatet prøver å forklare dette. 
 
Alle institusjoner i TSB har legetjenester men det er ofte annet personell som har større 
kunnskap om pasientens situasjon og behandling enn legen. Legetjenestene innenfor TSB er 
økende men i mange institusjoner er det ofte kun en eller to leger. I noen tilfeller vil legen 
allikevel kunne være kontaktperson for en eller flere pasienter der det er naturlig, men det 
skjer etter en vurdering i hvert enkelt tilfelle.  
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