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Høringssvar: endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og 
implementering av pasientrettighetsdirektivett  

Viser til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 16. oktober 2012 med invitasjon til å avgi 

høringsuttalelse vedrørende forslag om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og 

implementering av pasientrettighetsdirektivet. 

 

Forskningsrådet har behandlet høringsnotatet. Forskningsrådet har ingen merknader til de foreslåtte 

lovendringene. 

 

I høringsnotatets innledende kapittel 1understrekes viktigheten av at forslagene til lovendringer 

følges opp med ikke-rettslige tiltak. Forslagene til ikke-rettslige tiltak er beskrevet i kapittel 8. 

Forskningsrådet er helt enig i viktigheten av ikke-rettslige tiltak, men savner en beskrivelse av 

fortsatt satsing på forskning og utvikling på dette området som et viktig ikke-rettslig tiltak.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet lanserte i juli 2012 en samhandlingsforskningsstrategi 2012-2015 

med tittel «Forskning og innovasjon for bedre samhandling». I denne strategien påpekes viktigheten 

av forskningsbasert kunnskap som grunnlag for gjennomføring og utvikling av 

samhandlingsreformen. 

 

Med dette som utgangspunkt, foreslår Forskningsrådet at styrking av forskning og innovasjon tas 

med som et viktig ikke-rettslig tiltak. Forsknings- og innovasjonsbehovene som er beskrevet i 

samhandlingsforskningsstrategiens del III, punkt 2 vil være viktige for å nå målene som er beskrevet 

i høringsnotatet. 
 

 

Med vennlig hilsen 

Norges forskningsråd 

 

 

Mari Kristine Nes  

Avdelingsdirektør Vidar Sørhus 

 Seniorrådgiver 
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