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Høring - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten 

 

Vi viser til brev av 16.06.14 vedrørende ovennevnte sak. 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har følgende innspill: 

 

BLD har ingen merknader til forslaget. Vi vil imidlertid nevne at det følger av pasient- og 

brukerrettighetsloven (pbl.) § 4-4 tredje ledd at barneverntjenesten etter en 

omsorgsovertakelse av et barn under 16 år skal samtykke til helsehjelp på barnets vegne. 

Videre følger det av pbl. § 3-4 at det er barneverntjenesten som er barnets nærmeste 

pårørende og som skal gis informasjon. Vi forutsetter derfor at det er barneverntjenesten som 

ved eventuell innføring av fritt behandlingsvalg skal gis informasjon og utøve 

behandlingsvalget på barnets vegne. 

 

Vi ser også at det i pbl. § 3-4 ikke er henvist til barnevernloven § 4-6 annet ledd. Vi antar at 

det er en lovteknisk feil. 

 

Videre merker vi oss at behovene til mennesker med nedsatt funksjonsevne vurderes godt 

ivaretatt i høringsnotatet. Vi kan særlig vise til 7.6.2 Rett til informasjon og medvirkning, 

første avsnitt. Her tas det høyde for at det kan være forskjeller mellom ulike pasienters 

mulighet og kompetanse til å nyttiggjøre seg den økte valgfriheten, og man understreker 

betydningen av god informasjon og en tilgjengelig rådgivningstjeneste. I 6. avsnitt presiseres 

at medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon.  

 

Det refereres også til ulike gruppers spesielle behov under 11.5 Konsekvenser for målet om 

likeverdig tilgang. 



Side 2 

 

I 13 Informasjon til pasienter og helsepersonell referer man til ulike grupper av pasienter som 

av ulike grunner, for eksempel sykdomsbilde, rusproblematikk, manglende IKT-kompetanse, 

språklige og kulturelle barrierer, vil stå overfor utfordringer knyttet til å nyttiggjøre seg sin 

rett til å velge blant ulike tilbydere av helsetjenester. Her kunne man med fordel nevnt 

mennesker med nedsatt funksjonsevne i opplistingen. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Helga Berit Fjell (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Camilla Børresen Tjelflåt 

 rådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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