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Høring - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementeringa av 

pasientrettighetsdirektivet.   

Uttalelse fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Fet kommune.  

 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Fet kommune behandlet på møte 19.12.2012 

Høring – endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementeringa av pasientrettig-

hetsdirektivet.  Følgende enstemmige uttalelse ble vedtatt: 

- Veldig viktig at vurderingsfristen for vurdering av om en pasient har rett til 
spesialisthelsetjenester blir endret fra 30 dager til 10 dager. Fokuset på at spesialisthelse-
tjenesten skal gi bedre informasjon om når og hva slags behandling/utredning pasienten kan 
forvente seg, og ikke bare at en har rett/ikke rett til tjenester, er viktig. Dette gjør at pasientene 
vil få et mer forutsigbart behandlingsforløp. Det er også viktig å se at dette gir pasienter rett til 
dette, ikke bare en plikt for spesialisthelsetjenesten. 

- Det er bra at det blir en opprydding i hvem som er rettighetspasienter og hvem som ikke er det. 
Slik det er nå er det vanskelig å forstå om en har rettigheter eller ikke, med den tredelte 
inndelingen. 

- Det at det nå er spesialisthelsetjenesten som må varsle Helfo om mulig fristbrudd vil sikre flere 
pasienter helsetjenester innen forsvarlig tid. Slik ordningen fungerer i dag er det mange som ikke 
benytter seg av klageordningen, både fordi de ikke vet om den eller at de kvier seg for å ”mase”. 
Det er veldig viktig at dette følges opp og at spesialisthelsetjenesten lager gode rutiner for denne 
oppfølgingen. 

 

Med hilsen 

 

Olaf Ulvmoen  

Sekretær for Rådet for mennesker med nedsatt 
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