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Svar på høringsnotat om endringer i pasient - og brukerrettighetsloven og 

implementeringa av pasientrettighetsdirektivet. 
 

 

Innspill til høringsnotatets del 2: Forslag til endringer i pasient og 

brukerrettighetsloven: 
 

Foreningen for Kroniske Smertepasienter (FKS) er enig i de fleste forslagene til endringer 

 

Bortsett fra deler av § 2-2 Rett til vurdering … 

 

Her har vi følgende anmerkninger: 
 

Foreningen for Kroniske Smertepasienter gir sin fulle støtte til at det skal være et mål å redusere 

ventetider, unngå fristbrudd og sikre helhetlige pasientforløp. 
FKS er enige i at det er viktig med en frist for pasienter til å motta informasjon om man har rett til 

nødvendig helsehjelp eller ikke. Og en frist for når denne helsehjelpen senest skal gis.  

Vi mener allikevel at å sette en slik tilbakemelding frist på generell basis til 10 dager kan vise seg 

vanskelig. Vi er redd for at dette blir en alt for kort frist, og at det på grunn av dette vil kunne 

forekomme mange fristbrudd. Noe som igjen medfører ekstra belastninger for pasientene i form 

av økt stress og frustrasjon. Dette har vi allerede sett mange eksempler på med den fristen som 

finnes i dag. 

 

Foreningen for Kroniske Smertepasienter mener at det må settes et skille på hvilke sykdommer/ 

tilstander der 10 dager vil være nødvendig og naturlig, og andre sykdommer/ tilstander der 30 

dager vil kunne være naturlig tilbakemeldingsfrist. 

 

Vi stiller oss også undrende til at alle slike fristbrudd automatisk skal meldes til HELFO.  FKS 

mener at dette kun vil føre til økt byråkrati, og at allerede dyrebar tid for helsepersonell vil måtte 

brukes til denne rapporteringen. 

 

 

Høringsnotatets del 3: Implementeringa av pasientrettighetsdirektivet: 

 
Foreningen for Kroniske Smertepasienter stiller seg positiv til de endringer som er foreslått 

for å fullt ut kunne implementere pasientrettighetsdirektivet i lovverket.  
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