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Høringssvar - forslag til endringer i pasient- og brukerrettighets-
loven - implementering av pasientrettighetsdirektivet

Fylkesmanneni Finnmarkvisertil Helse- og omsorgsdepartementetsinutsendelseav
forslagtil endringerav pasient-og brukerrettighetslovenog implementeringav
pasientrettighetsdirektivetav 16.10.12.

Fylkesmanneni Finnmarkvilkunkommemed merknaderknyttettil høringsnotatetsdel Il —
endringeri pasientog brukerrettighetslovenkapittel2.

Vi ser positivtpå at departementetønskerå forbedreogforenklegjeldenderegelverkt,bidra
til å sikretilgangtil spesialisthelsetjenestenog bedreunderstøtteforsvarligepasierttforløp.
Vår oppfatningav det gjeldenderegelverketer at det er komplisertå forståfor både
pasienter,brukereog helsepersonell,og at det derforgir romfordivergerendetolkninger.

Vi har likevelmerknaderknyttettil enkelteav departementetsforslag,somi det følgende
knyttestilde aktuellepasient-og brukerrettigheter.

Rett til vurdering

Endrin er i lovtekstensstruktur—sårbarhetved over an til n t re elverk:
Slik Fylkesmanneni Finnmarkforstårdepartementetsforslag,har det vært ønskeligå gjøre
pasient-og brukerrettighetsloven§ 2-2 omtil en renererettighetsbestemmelse,hellerenn at
den skalvære innrettetsomen pliktbestemmelsefor spesialisthelsetjenesten,slikdagens
bestemmelsehar pregav. I tillegger det ogsåforeslåttenkelteendringeri bestemmelsens
innhold.

Enkeltedelerav dagensbestemmelseer derforikkeå finneigjeni denforeslåttenye
lovteksten,og hellerikkekommenterti merknadenetil bestemmelsenelleri høringsnotatet
for øvrig.Dette gjeldereksempelvisdagens§ 2-2, tredjeledd,som lyder:"Vurderingenskjer
på grunnlagav henvisningen.Om nødvendigskalsupplerendeopplysningerinnhenteseller
pasienteninnkallestilundersøkelse".

Slikdepartementetogsåvisertil i notatet,kan det tiltidervære et problemmed mangelfulle
henvisninger.En revideringav fastlegenesplikteri forbindelsemed henvisningtil
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spesialisthelsetjenesten i fastlegeforskriften er ikke i seg selv en garanti for at kvaliteten på
henvisningen vil være tilfredsstillende i alle tilfeller.

Slik vi forstår det gjeldende regelverket, innebærer denne bestemmelsen at
spesialisthelsetjenesten, ved en mangelfull henvisning, har plikt til å gjøre adekvate
undersøkelser innen vurderingsfristen for å frembringe opplysninger om pasienten, som
grunnlag for en best mulig vurdering av vedkommendes helsetilstand. Vi tror det kan bli
vanskelig å forstå for spesialisthelsetjenesten at denne plikten fremdeles skal gjelde, dersom
dette ikke er en del av selve lovteksten eller kommenteres i lovens forarbeider.

Å endre strukturen på lovteksten ved å gjøre den om til en renere pliktbestemmelse kan
gjøre loven enklere å forstå i fremtiden, men etter vår mening er det en risiko for at en slik
endring i perioden etter innføringen kan føre til større grad av forvirring hos både pasienter
og helsepersonell. For å redusere risikoen for dette, mener vi derfor at de mest sentrale
punktene i bestemmelsen med fordel kan tas inn i selve lovteksten, heller enn å kommentere
dem i merknadene. Dette gjelder eksempelvis pasientens rett til å bli informert om den
juridiske fristen for seneste oppstart av helsehjelpen. I det vedlagte forslaget er det kun
retten til å bli informert om tidspunktet for når utredning eller behandling skal starte som er
regulert i lovteksten, mens retten til å få informasjon om den juridiske fristen for senest
oppstart av helsehjelpen følger av bestemmelsens merknader. Med denne innretningen tror
vi ikke det blir lettere for pasientene å forstå hvilke rettigheter de har. Selve lovteksten må
innrettes slik at både pasienter og helsetjenesten enkelt kan forstå hvilken juridisk status de
forskjellige datoene som settes har.

Forkortin av vurderin sfrist:
Fylkesmannen er videre skeptisk til forslaget om å forkorte vurderingsfristen til 10 dager.
Departementet viser i begrunnelsen for denne endringen blant annet til at dagens krav ikke
er i samsvar med hva som er praksis på sykehusene, og at statistikk fra NPR viser at
sykehusene i stor grad vurderer henvisningene mye raskere enn dagens krav.

Våre erfaringer fra behandling av tilsyns- og klagesaker er at kvaliteten på vurderingene som
blir gjort ofte ikke er god, og at pasienter i realiteten derfor ikke får oppfylt sin rett til vurdering
innen den nåværende fristen på 30 dager. Vi mener at gode vurderinger er svært viktig,
nettopp fordi vurderingene skal legge grunnlaget for et videre forsvarlig og helhetlig
pasientforløp.

Hvis vurderingsfristen nå skal settes til 10 dager er Fylkesmannen i Finnmark bekymret for at
det i praksis ikke vil være mulig å gjennomføre kvalitativt gode og faglig forsvarlige
vurderinger. Hvis henvisningen i tillegg er mangelfull, og det i verste fall blir nødvendig å
innkalle pasienten til konsultasjon (forutsatt at denne plikten da fremdeles gjelder), kan vi
ikke se at en frist på 10 dager gir mye rom for å gjøre en adekvat vurdering. I Finnmark fylke,
der det på flere fagområder er spesialister uten kontinuerlig tilstedeværelse som vurderer
henvisningene, lange avstander til nærmeste lokalsykehus, funksjonsfordeling mellom ulike
sykehus og vanskelige kommunikasjonmessige forhold, er en slik utfordring høyst reell.

Vi synes derfor det er uheldig om en endring av lovteksten som er ment å styrke pasientenes
rettigheter, i realiteten kan gi en signaleffekt om at det ikke kan forventes kvalitatM gode
vurderinger innen denne fristen. En mellomting mellom dagens lange vurderingsfrist og den
foreslåtte 10-dagers fristen, ville etter vår mening være den som best sikret både forsvarlige
og relativt raske vurderinger.

Rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Fylkesmannen i Finnmark ser positivt på at departementet foreslår endringer i gjeldende
regelverkt med det formål å unngå fristbrudd og derfor også sikre pasientforløpene.
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SlikFylkemannenforstårgjeldenderegelverk,innebærerrettentil nødvendighelsehjelpi
spesialisthelsetjenestennoe mer enn en retttil oppstartav utredningellerbehandlinginnen
denjuridiskefristen.Hvisutfalletav helsehjelpener at pasiententrengerytterligere
utredning,behandlingelleroppfølgingi spesialisthelsetjenesten,skalpasientenfremdeles
være å anse somen rettighetspasientmed retttil nødvendighelsehjelp.Det skal ikkesettes
en nyjuridiskfristfor nyeetapperi den viderehelsehjelpen,somi vårttilfellekanfinnested
på ulikesykehus,men den skalgis innenfordet somregnessomfagligforsvarligfordet
totalebehandlingsforløpet.Dettevilfor eksempelgjeldepasientersom
spesialisthelsetjenesteninnenvurderingsfristenharfunnetå ha uavklartetilstander,og som
etteroppfyllelseav rettentiloppstartutredninginnendenjuridiskefristenfremdelestrenger
videreutredningeller behandling.Vi antarat detteomfatteren betydeligdel av pasientene
som henvisestilspesialisthelsetjenesten.

Slikvi forstårhøringsnotatethar ikkedepartementetmentå endredennedelenav
regelverket.

Gjennomvår tilsyns-og klagesaksbehandlingfår vi oversiktoverdet totaleforløpeti
spesialisthelsetjenestentil mangepasienter.Vår erfaringer at eventuellesviktsjeldenliggeri
begynnelsenav pasientforløpeti spesialisthelsetjenesten.Det er kununntaksvisvi ser at
spesialisthelsetjenestenikkeivaretarpasientenesretttil oppstarthelsehjelp(i hvertfall i
betydningeninnkallingtiloppstartutredning)innendenjuridiskefristen.I de sakenevi har
påpektbruddpå regelverket,har detteoftestsammenhengmed diskontinuitetog uforsvarlig
ivaretakelseav det viderepasientforløpet.

På grunnav funksjonsfordelingermellomulikesykehusi Helse Nord-regionen,og
manglendetilbudpå en del spesialområderi Finnmark,er ofteflere instanserinvolverti det
samme behandlingsforløpettilvåre pasienter.Dettekanføre til usammenhengende
pasientforløpmed bruddpå forsvarlighetskravet.Vi erfarerogsåulikforståelsepå de ulike
institusjonenei tolkningenav regelverket.

Selvom departementetforeslårenkelteikke-rettsligetiltakforå sikrehelhetlige
pasientforløp,menervi at formåletbak endringsforslagenetilsierat ogsåforsvarlige
pasientforløpetteroppstartav helsehjelpenbørsikresgjennomendringav gjeldende
lovtekst.Vi ønskerderforat rettentil et eventueltvidereforsvarligforløpskalfremgå
tydeligerei ny lovtekst.

#

Hvisnoe skullevære uklarti våre merknaderkansaksbehandlerellerfylkeslegeKarin
Straumekontaktesper telefon.

Dette brevetsendesbåde per postog e-post.

Med hilsen

KarinStraume KristiIngunnAresvikHals
fylkeslege rådgiver

Dette dokumenteter godkjentelektroniskog derforutenunderskrift.
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