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Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og
implementeringa av pasientrettighetsdirektivet

i. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 16.10.2013 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom
høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I
våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert
lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet.
Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på
rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot
advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt
bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom
disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen
har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt
lovutvalget for velferdsrett. Lovutvalget består av Wenche Dahl Elde (leder), Helene Braanen,
Knut Lindboe, Endre S. Refsdal og Monica Solberg-Leinebø.

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

2. Generelle merknader

Advokatforeningen er positiv til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven kap 2 som tar sikte
på å forsterke individuelle rettigheter og bedre rettsikkerhet, samt forenkle og forbedre
regelverket.
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3. Bemerkninger til de enkelte forslag

Advokatforeningen støtter at fristen for vurderingsretten i § 2-2 endres fra 30 til 10
virkedager.

Det støttes også at det skal gis informasjon om tidspunkt for oppstart av helsehjelp, om
mulig med en konkret dato og ldokkeslett.

Det foreslås å oppheve skillet mellom pasienter med og uten rett til nødvendig
spesialisthelsetjeneste i § Dagens regelverk om tilgang til spesialisthelsetjenester
kny ttet til prioritering av henviste pasienter, fristfastsettelse, fristbrudd og oppfyllelse kan
oppleves komplisert både for rettsanvender i helsetjenesten og pasienter.
Advokatforeningen er kjent med at det har blitt gjennomført et omfattende arbeid med
sikte på lik forståelse og anvendelse av regelverket gjennom prosjektet Riktig prioritering
og utarbeidelse av en rekke prioriteringsveiledere innen de ulike fagområdene. Noe av
utfordringen var bla. å prioritere mellom pasienter ved å skille ut de som ut fra vilkårene i
loven og prioriteringsforskriften skulle få rett til "nødvendig" helsehjelp og de som ikke
fikk en slik rettsstilling, men likevel skulle få helsehjelp fra spesialisthelsetjeneste.
Advokatforeningen forstår det slik at det foreslås å oppheve dette skillet i det fremlagte
forslaget til lovendring i § 2-113andre ledd, slik at alle henviste pasienter som har et behov
for spesialisthelsetjeneste også gis en lik rettsstilling.

Vi er som nevnt positive til en styrking av pasientrettighetene, og ser at flere pasienter vil
få en forsterket rettsstilling etter forslaget ved at alle blir "rettighetspasienter". Det
anmerkes imidlertid at denne utvidelsen ikke fremgår tydelig i forslagets § andre
ledd, ved at begrepet "nødvendig helsehjelp" videreføres. Dette anvendes i dag, sammen
med de øvrige vilkårene i loven og prioriteringsforskriften, til å avgrense hvilke pasienter
som skal gis rettighetsstatus. Det må fremgå tydeligere hva som anses som "nødvendig
helsehjelp" etter ny rettstilstand, til forskjell fra dagens rettstilstand. Slik forslaget er lagt
opp skal begrepet nå omfatte langt flere pasienter enn før, noe som vil være en utvidelse i
forhold til dagens rettstilstand etter lov, forskrift og fortolkning i prioriteringsveilederne.
Det kan være hensiktsmessig at det samme begrepet ikke benyttes til en ny rettslig
situasjon, men at utvidelsen kommer klart frem i lov og forskrift.

Advokatforeningen støtter forslaget om at spesialisthelsetjenesten gis plikt til å kontakte
HELFO.
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