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pliktsubjektet i de sentrale bestemmelsene foreslås endret fra "sykehus" til
"spesia.listhelsetjenesten". Da "spesialisthelsetjenesten" er et videre begrep enn "sykehus", vil den
foreslåtte ordlyden i forslaget til pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl.) § 2-2 og 2-1b kunne
tolkes slik at også avtalespesialister og private institusjoner Helse Sør-Øst inngår avtale med nå
skal f vurderingskompetanse (rett og plikt til å fastsette juridiske frister). Spørsmålet er ikke
omtalt i høringsnotatet og det bør presiseres hva departementet her har ment.

Begrepet "rett til nødvendig helsehjelp" er utfordrende fordi det både brukes i ordinær språklig
betydning som "helsehjelp som er nødvendig" samtidig som begrepet er gitt en spesifikk rettslig
betydning ved å identifisere den gruppen pasienter som oppfyllet dagens 3 vilkår i
prioritetingsforsktiften om alvorlighet, nytte og kostnadseffektivitet Av denne grunn ble
begrepet "rett til prioritert helsehjelp" brukt i forbindelse med arbeidet med
priotiteringsveiledeme for bedre å få frem det som er det sentrale elementet som karakteriserer
gruppen som til nå har fått "rett til nødvendig helsehjelp", nemlig deres pfioriterte stilling blant
pasientene spesialisthelsetjenesten skal gi et tilbud. Hvis alle pasienter som nå skal gis et tilbud i
spesialisthelsetjenesten skal ra rettighetsstatus, vil dette påvirke dagens juridiske defmisjon da
alvorlighetskriteriet ikke vil være et vilkår for å oppnå rettighetsstatus. Derimot vil en ahninnelig
språklig forståelse av begrepet nå passe bedre enn før. Det er uheldig at innholdet i et så sentralt
begrep forandres uten at dette kommenteres, og departementet bør klargjøre og definere
begrepsbruken nærmere.

Retttii thedvendig.tpe.rialistheiretjeneste— enellitzgetteipbr1 f 2- 1b
Helse Søt-Øst RHF støtter forenklingen av regelverket som opphevelsen av skillet mellom
pasienter med og uten rett innebærer, samt styrkede rettigheter til pasienter som i dag ikke får en
jutidisk bindende frist. Endringen vil imidlertid gi noen nye utfordringer som bør vurderes, og
aktualiserer spørsmålet om hvilke forutsetninger som bør være på plass før en eventuell
ikrafttredelse.

Noen av dagens utfordtinger knytter seg til selve bruken av juridiske rettigheter på medisinske
avgjørelser som nødvendigvis ofte vil måtte treffes på et usikkert grunnlag. Disse utfordringene
vil like fullt gjøre seg gjeldende dersom alle pasienter som spesialisthelsetjenesten gir et tilbud skal
få rett til nødvendig helsehjelp med en juridisk bindende frist.

For noen pasientgrupper vil det bli vanskeligere å fastsette den juridiske fristen, dvs å identifisere
det medisinsk forsvarlige tidspunktet utredningen eller behandlingen senest kan starte. Den nye
(renighets)pasientgruppen vil omfatte pasienter med mindre alvorlige filstander enn de som i dag
får rett, og som ut fra faglig forsvarlighet alene vil kunne vente lenge. Dette vil bLa kreve en
tydeligere prioritering av hvem som skal gis et tilbud innen spesialisthelsetjenesten og
gjennomarbeidede nasjonale prioriteringsverledere for å sikre likebehandling.

Det arbeides i dag aktivt i foretaksgruppen med å redusere antallet langtidsventende, jf. Helse
Sør-Øst sitt mål om at ingen skal vente lenger enn ett år. Forventninger om kortere ventetider
sammen med usikkerhet om fristsetfingen, vil kunne føre til et større kapasitetspress. Alle kan
ikke prioriteres opp, og forutsatt uendret kapasitet er det er en viss risiko for at styrkede
rettigheter til de med lavest behov kan gå ut over pasientgrupper som alle er enige om at bør
prioriteres høyest. Dette må det arbeides målrettet mot å forhindre.

Den reduserte fleksibiliteten som plikten til å fastsette juridiske frister for alle nødvendigvis vil
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medføre, kan også påvirke terskelen for å få rett til spesialisthelsetjenester. Dersom terskelen
heves, vil det kunne oppleves at tilgangen til spesialisthelsetjenesten ikke styrkes som forutsatt.

Sammen med de foreslåtte endringene orn å innføre en kortere vurderingsfrist, vil antakelig
gruppen som får den juridiske fristen satt til utredningsstart fremfor behandlingsstart øke. Det
kan da anføres at innholdet i rettigheten derved svekkes. Dette aktualiserer økt behov for
tnonitorering av ventetider etter at helsehjelpen er startet for å sikre pasientene forsvarlig
fremdrift gjennom hele pasientforløpet.

Helse Sør-Øst RHF mener likevel at det vil være mulig å redusere ulempene ved noen av de
utfordringene som det her er pekt på. Det vil kunne gjøres ved at det gis bedre føringer om
prioritering, herunder om hvem som skal prioriteres ned og hvordan den juridiske fristen skal
fastsettes. Prioriteringsveilederne gir ingen veiledning for fristsettingen for pasientgruppen som i
dag gis et tilbud basert på sykehusenes kapasitet. Det vil derfor være en forutsetning at
samarbeidsprosjektet Prosjekt Riktigere Prioritering reaktiveres slik at prioriteringsveilederne
omarbeides og videreutvikles. Videre at et e-læringsprogram må være på plass før ikrafttredelsen.
Utfordringene knyttet til fristsettingen aktualiserer også at det bør vurderes å gis føringer
for/fastsettes en maksimal frist for når pasienter senest skal motta helsehjelp. Det vil i så fall
innebære at andre hensyn enn bare de rent medisinske (herunder samfunnets forventninger om
ventetid) vil bli styrende for fristsettingen og de juridiske rettighetene pasientene tildeles. Det kan
også være aktuelt å vurdere om det burde utarbeides veiledende forløpstider for pasienter med
andre tilstander enn kreft, for å understøtte sykehusenes arbeid med prioritering ytterligere.
Videre må det utarbeides ny pasientinformasjon og brevmaler. Helse Sør-Øst RHF ønsker å delta
aktivt i dette arbeidet.

Det bør vurderes om det er behov for en overgangsordning for pasienter som ved ikrafttredelsen
vil være registrert ventende uten rett.

Det vil være viktig at de endringer som må gjøres i de pasientadministrative systemene kan legges
inn før ikrafttredelse. Alle henvisninger og planlegging av pasientforløp gjøres basert på
elektroniske systemer som det erfaringsvis tar tid å legge om. Dette vil omtales nærmere under
overskriften økonotrus. ke og adrninistrative konsekvenser nedenfor.

Retttilyurdefing— endringeripbrLS 2- 2
Helse Sør-Øst oppfyller i dag kravet om vurdering av henvisningen irmen lO-virkedager for de
fleste pasientene. Problemet med henvisninger som ikke har god nok faglig kvalitet er søkt løst
ved det nye kravet i fastlegeforskriften 24, men vil kreve oppfølging og samarbeid mellom
fastlegene og spesialisthelsetjenesten. Kvaliteten på henvisningene er avgjørende for vurderingen
av om pasientens frist skal settes i forhold til behandlingsstart eller utredningsstart. En kortere
vurderingsfrist vil derfor kunne bidra til at flere pasienter vil få fristen fastsatt i forhold til
utredningsstart.

Helse Sør-Øst mener likevel at de utfordringene en kortere vurderingsfrist av og til kan gi bør
kunne håndteres gjennom endret logistikk og bedre rutiner. Departementets forslag støttes
derfor. Forslaget innebærer også en ønsket forenkling ved at vurderingsfristen blir lik for alle

gruPPer.

Helse Sør-Øst støtter også forslaget om at pasientene skal få mekling om et konkret tidspunkt for
time for oppstart av helsehjelpen innen vurderingsfristen. Helse Sør-Øst har i flere 1r arbeidet
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konkret mot dette målet som ett av våre seks satsingsområder. Det kan imidlertid være
uhensiktsmessig å gi dette til alle pasienter uavhengig av ventetid. Det foreslåtte tidsintervallet på
en uke kan være vanskelig å overholde, og bør kunne utvides til en måned. Plikten til å gi ny
informasjon til pasienten dersom tidspunktet må endres støttes fullt ut.

Ordlyden i den nye pbrl. § 2-2 om "tidspunkt" og "frist" kan misforstås slik at det oppstår
usikkerhet om hva som er den juridiske fristen og hva som er informasjon om
innkallingstidspunkt. Det er erfaringsmessig vanskelig for mange å holde de ulike typer "frister"
fra hverandre, og det er derfor svært viktig at forskjellene blir tydelig forklart.

Ordlyden i bestemmelsen om rett til fornyet vurdering i pbtl. § 2-3 bør endres i tråd med den nye
pbrl. § 2-2, slik at retten til fornyet vurdering knytter seg til vurdering av henvisningen og ikke
pasientens helsetilstand slik ordlyden er i dag.

Spesialisthelsetjenestensplikt tilå sikrepasientenehelseh4—endringenipbri. 2-2nårdetgjelderkontakten
medHELF0 pasienUbrmidling
Det er foreslått at helseforetaket (spesialisthelsetjencsten) selv skal få plikt til å kontakte HELF0
pasientformidling ved fristbrudd. Plikten til å kontakte HELF0 gjelder umiddelbart når det blir
klart at fristen ikke kan overholdes, for eksempel allerede ved vurderingen av henvisningen. Det
fremgår av høringsnotatet at pasienten kan takke nei til det tilbudet HELF0 vil gi, og heller velge
å stå på venteliste ved det opprinnelige sykehuset. I så fall må pasienten akseptere at ventetiden
kan overskride den juridiske fristen for når helsehjelp skal gis.

Helse Sor-øst RHF støtter i hovedsak dette forslaget, som vil gi pasienter bedre rettsikkerhet og
bidra til at helseforetakene setter et ekstra fokus på å ha kontroll med ventelistene. Forslaget
anses som en viktig del av det å ha "orden i eget hus" og intern kontroll. Dersom alle pasienter
spesialisthelsetjenesten skal gi tilbud til får juridiske rettigheter, vil dette imidlertid forsterke
enkelte utfordringer helseforetakene har knyttet til ventelistearbeidet. Dette vil særlig gjelde de
fagområdene der helsehjelpen ikke bare er en enkel "reparasjon", men går over tid og kan være
sammensatt av flere elementer (f.eks innen rusbehandling og psykisk helsevern). Slik helsehjelp er
vanskeligere "å kjøpe", og det oppstår erfaringsmessig ulike problemstillinger knyttet til
oppfyllelsestilbudenes kvaritet, varighet og innhold som i dag ikke er tilfredsstillende løst

Kravet om at HELF0 skal kontaktes "umiddelbart" kan vanskeliggjøre mnligheten for å oppfylle
sørge-for ansvaret ved å gi pasienten et annet tilbud innen det offentlige før HELF0 eventuelt
kontaktes. Vi forstår det slik at det ikke er meningen at HELF0 skal overta de oppgavene
Kontoret for fritt sykehusvalg bistår helseforetakene med i dag som ledd i ivaretakelsen av sorge-
for ansvaret. Det bør derfor klargjøres at kravet til umiddelbart å kontakte 	 først oppstår
når det er klart at regionen ikke kan gi pasienten et tilbud innen fristen, noe som nødvendigvis vil
kunne ta litt tid å avkiare.

Det kan videre være grunn til å problematisere uttalelsene i horingsnotatet om at pasienten skal
kunne velge å vente på behandling ved sitt ønskede sykehus i stedet for å ta imot tilbudet fra
HFT.F0. Det er ingen god rettighet å få vente på behandling etter at fristen for faglig
forsvarlighet er passert. Helse Sør-øst mener derfor at departementet bør vurdere om en slik
pasientutsatt behandlingsstart alitid skal være en rettighet. Det vil kunne resultere i at enkelte
sykehus/avdelinger tvinges til å sitte med uforholdsmessige lange ventelister som det blir
vanskelig å håndtere forsvarlig.
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Denne problemstillingen aktualiseres også ved helseforetakenes løpende arbeid med å sikre
forsvarlige ventelister og regionenes plikt til å oppfylle sørge-for ansvaret ved å aktivt utnytte
kapasiteten i regionen bedre. Helse Sør-øst har det siste året arbeidet spesielt med håndtering av
henvisninger ved kapasitetsproblemer. En mer aktiv håndtering, gjennom viderehenvisninger,
møter imidlertid utfordringer knyttet til tolkning av lovverket, både i forhold til retten til fritt
sykehusvalg, ventelisteforskriften og taushetsplikt. Det kan derfor reises spørsmål om foretakene
har de virkemidlene som er nødvendige for å kunne ha slik kontroll på ventelistene som
regelverket krever. Helse Sør-øst er dialog med Helsedirektoratet om enkelte av disse
spørsmålene.

Det er ellers et økende problem at pasienter ikke møter/vil avbestille og endre timer til
polikliniske undersøkelser og innleggelser. Dette fører til at sykehusene ikke får utnyttet sin
behandlingskapasitet Det ville være ønskelig å balansere plikten sykehusene har til å ha kontroll
med ventelistene med å gi pasientene en større grad av ansvar for å benytte de tilbud om timer
som helseforetakene gir. Pasienter som ikke møter/avbestiller utgjør så mye som 40 % på enkelte
avdelinger. Dette er viktig kapasitet å få utnyttet bedre.

Rettentilfritt ykehusvalg
Departementet foreslår å utvide ordningen med fritt sykehusvalg til å omfatte radiologiske
institusjoner som har avtale med et RHF. Dette skal likevel gjøres slik at reiseutgifter bare vil
dekkes til "nærmeste sted". Det betyr at pasienten ikke kan velge en institusjon i en annen region
og få dekket reiseutgiften dit med forhøyet egenandel, slik det ellers er i fritt
sykehusvalgordningen.

Helse Sør-øst stiller spørsmål ved hva som er hensikten med denne endringen. Departementet
har vist til at endringen vil gi samsvar mellom det som allerede er praksis i dag og lovverket I og
med at det allerede er mulig å velge å bruke en privat radiologisk institusjon i dag, er det vanskelig
å forstå hvilken merverdi forslaget vil gi når det sentrale "godet" fritt sykehusvalgordningen åpner
for, nemlig at reiseutgifter dekkes, ikke skal gjelde. Kontoret for fritt sykehusvalg har gitt utrykk
for at dersom disse institusjonene legges ut på deres nettside, vil pasienter feilaktig tro at de vil få
dekket reiseutgifter, noe som vii være uheldig. Det synes mer naturlig å sammenligne disse
institusjonene med avtalespesialistene, som heller ikke formelt er en del av fritt
sykehusvalgordningen, men som pasientene likevel kan velge mellom.

Et annet forhold som kan være uheldig med å la slike radiologiske tjenester formelt omfattes av
ordningen, er at det vil være uhensiktsmessig hvis dette skulle åpne for at innlagte pasienter /
pasienter i et forløp skulle kunne velge å motta deler av helsehjelpen et annet sted.

økonomiske og administrativekonsekvenser

Departementet legger til grunn at forslagene kan gjennomføres innen gjeldende økonomiske
rammer, og at det merarbeid som deler av forslagene medfører vil kunne oppveies av den
forenklingen endringene innebærer.

Det dreier seg om store endringer som må planlegges og implementeres i helseforetakene og
Helse Sør-øst. Dette vil nødvendigvis medføre økt bruk av administrative ressurser.
Opphevelsen av skillet mellom rett/ikke rett gjør at de som vurderer henvisningene slipper å
trekke opp denne grensen, men de vil i stedet få økte utfordringer med å fastsette juridiske frister
for en ny stor pasientgruppe. Pasienter uten rett utgjør i dag ca 40 % av de elektive
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henvisningene.

Dersom føringen om at det ikke skal være lagtidsventende ligger fast, vil det at alle skal få en
juridisk bindende frist nødvendigvis medføre at et stextre volum skal gis et tilbud innen ett år, jf.
det som er omtalt over om kapasitetspress. En eventuell økning i kapasiteten og ftistbrudd vil
nødvendigvis koste penger.

Størst utfordringer knytter det seg imidlertid til IKT, herunder det å få på plass nødvendig
planleggingsverktøy, korrekt PAS-funksjonalitet og mulighet for god monitoreting. Fra en
beslutning om endring foreligger til sykehusene har en funksjonell IKT-Iøsning kan det ta opp
mot 1 1/2- 2 år. Dette i henhold til avtale med leverandører om 9 måneders varslingsfrist og 6
måneder med pilotering og implementering. Det vil være nærmest umulig med ikrafttredelse av
de foreslåtte omfattende endringer før IKT verktøy for pasient administrativt arbeid er på plass.

Det må videre gjennomføres opplæring, noe sorn også er en ressurskrevende oppgave. Som
tidligere nevnt bør det være en forutsetning at nødvendige virkernidler er på plass før
ikrafttredelsen. Dette omfatter som nevnt nye prioriteringsveiledere og e-læringsprogram.

Pasienttettighetsditektivet

EU vedtok i fjor et direktiv om pasientrettigheter ved grenseoverskridende helsetjenester

(2011/24/EU). Pasientrettighetsdirektivet skal være ferdig implementert 25. oktober 2013.

Høringsforslaget inneholder forslag til lovendringer som anses nødvendige for å itnplementere

direktivet.

Departementet foreslår å implementere direktivet gjennom å utvide refusjonsordningen som

trådte i kraft 1. januar 2011 (forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land).

Det legges opp til å etablere en forhåndsgodkjennelsesordning slik direktivet åpner for, og

etablere et nasjonalt kontaktpunkt for informasjon både for pasienter som vil reise ut og pasienter

som ønsker seg helsehjelp i Norge. Begge deler foreslås lagt til Helsedirektoratet, ved HELFO.

Helse Sør-Øst støtter den løsningen departementet her legger opp til. Pasientrettighetsdirektivet

må sees i sammenheng med andre trygdeforordninger der kompetansen allerede ligger i HELFO,

samt det forhold at refusjonsordningen er plassert der. HELF0 er godkjennings- og

refusjonsinstans mens de regionale helseforetakene skal faktureres for kostnadene for

helsehjelpen. Dette innebærer behov for samarbeid og informasjonsutveks1ing.

Helse Ser-Øsr RHF mener derfor at departementet bør gi HELF0 klare føringer om regelmessig

å gi de regionale helseforetakene den nødvendige styringsinfortnasjon. Videre at det legges opp til

at helseforetakene benyttes som rådgivere i de vanskelige avgjørelsene HELF0 vil måtte treffe

for eksempel om hvilken behandling som ville blitt gitt i Norge, hva som er forsvarlig ventetid

med mer. Nasjonalt nettverk for utenlandsbehandling kan her benyttes som en koordinator for

fotespørsler om medisinske råd.

Det kan være grunn til å vurdere om det vil kunne oppstå usikkerhet knyttet til taushetsplikt i den

kommunikasjonen som vil kunne skje mellom HELF0 og pasientens helseforetak. Dette er ikke
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omtalti høringsnotatet

HelseSørøst delersynetpåatDRGsystemetvilvaeredetbestegnumlagetforå estimereet øvre
takforrefusjontilnorskeborgeresomfårsykehusbehandlingi EU/BaS land.Heringenforeslår
enrefusjonsløsninggjennombrukavdagensDRGsystem.Det ervfittigatrefusjonsløsninger
forøvrigetjenesteområder(psykiskbelsevernog tvenspesialisertbehandling)ogsåkommenteres.

Det erviktigatdagenspraksisforfaktureringavEL.1borgetesomfir behandling
spesialisthelsetjenestei Norgevidereføres.I dagbenyttesDRGsystemetsom
kalkulasjonsunderlag,meni fremtidenvil etnasjonaltoppleggmedkostnadperpasientvære
riktigereå benytteVi oppfatteratheringenivaretardetteperspektivet

I forholdtilavslutningavårsregnskapenevilhelseforetakenehabehovforå kunnefå
infonnasjonom økonomiskomfangavpasientersomharfåttinnvilgetrett,menennåikkehar
fitttrefusjonfraHELFO,og dermedildteharfakturertderegionalehelseforetakene.Foretakene
måavsetteforshltefremtidigeforphlaelseri sineoffutielleårsregnskaper.

Konkitsajon

HelseSør-øst RHFstøtteri hovedsakdepartementetsforslagtillovendeinger.

Følgendeforutsetningerbøri såfallvierepåplass:

Det mågisnærmereføringeromptioritetingogvurdereså innføreenmaksimalfristfor
hvorlengepasienterkanvente
Prionteringsveiledernemåomarbeidesogvidereutvikles
Det berutarbeidesopplaningsmateriell(e-læring)og nyebrevmaler
Behovetforforberedelserog endringeri IKT-systemenemåfåbetydningfor
ikraftnedelsestidspunktet

Medvennlighilsen
H -øst

f/

PederOlsen
kst.administrerendedirektør

Vedlew
HotingsuttalelsefraBrukerutvalget
InnspillfraHelseSør-østsittfagrådforTSB
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HELSE • SØR-ØST•
BRUKERUTVALGET

Styreti HelseSeir-fastRHF
Vedleggtil saknr.088-2012

Helse Sør-Øst RHF
Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 02411
Parkgata 36 Postboks 404 Telefalcs: 62 58 55 01
2317 Hamar 2303 Hamar
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HØRINGSUTTALELSETIL FORSLAGETTIL ENDR1NGER1PASIENT-OG
BRUKERRETrIGHETSLOVENKAP.2 MV.

1. INNLEDNING

Helse-og omsorgsdepartementethar i et hørIngsnotatav oktober2012 tiloppfølging
av arbeidetmed samhandlingsreformen,jf. Prop. 91 L s. 265, foreslåtten rekke
endringerI pasient-og brukerrettighetsloven(loven) kap. 2. Videre foreslåsdet
endringer for å Implementere EUs pasientrettighetsdirektIv2011/24/EU om
grenseoverskridendehelsetjenestersom følge av Norgesforpliktelseretter EØS-
avtalen.
De foreslåtteendringenei lovenskap.2 gjelderiall hovedsakfirehovedforslag:

Endrefristenforretttilvurderingfre3011110dager,

samtoppgitidspunktforstartav behandlIng,

oppheveskilletmellompasientermedog utenretttilbehandling,og

Spesiallsthelsetjenesteskal varsle HELF0 ved fristbruddmv. og ikke
paslenten.

BrukerutvalgetI Helse Sør-Øst RHF har valgt å konsentreresin uttalelseom de
foreslåtte endringene i lovens kap. 2 da endriNene som følge av EUs
pasientrettighetsdirektivi praksishar mindredirekteInnvirknIngpå paslenttilbudet.I
tillegg6lutvalgetknyttenoenmerknadertilspørsmåletomøkonomiskeinsentiverfor
å redusereantalletfrIstbrudd.

2. VURDERINGSFRISTEN

Den någjeldendebestemmelsei lovens§ 2-2 første ledd gir Ifølge sin ordlyd
pasientenrett 111å få sin helsetilstandvurdeftInnen 30 dager. 1 utgangspunktet
oppstIllerbestemmelsenkvalltetskravtilvurderIngen.DetskulleI utgangspunktetIkke
baredrelesegom en formelltlibakemeldingtilpaslentenomhanellerhunharretttil
helsehjelp,men ogsåen reellmedisInskvurderIngav pasientenshelsetlIstand.Det
skulle Innebære Ihht. til lovens forarbeider og forvaltnIngspraksisat alle
undersøkelsersomvar nødvendigefor (ommulig)å stilleen diagnoseog utarbeide
et behandlingsoppleggskullevtereferdiginnen30 dager.
I etterfølgendepraksisharinnholdetI dennerettighetsbestemmelsenblittuthultav de
enkeltehelseforetakeneutenat hverkende regionalehelseforetakene(eierne)eller
offentilgemyndigheterhar grepet Inn. Iht. til någjeldendepraksiser frIstenkun
forståttsomen fristforfilbakemeldingpå ommanharretttilbehandlIngellerIkke,og
I så fall om man regnessom en rettighetspasienteller som en paslentsom Ikke
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omfattesav § 2-2 annet ledd. Dersommanregnessom en rettighetspasientetter § 2-
2 annet ledd,jf. § 2-1 annet ledd, så skal det oppgis en tidsfrist for når behandlingen
skal gis
Departementetforeslår å legge til grunn det modifiserte innholdet i vurderingen og
redusere fristlengden fra 30 til 10 virkedager. Det er iht. til dagens praksis der
henvisningervurderes fortløpende av de enkelte helseforetakeneog der fristen på
landsbasisi gjennomsnittvar 6,1 dager.

Brukerutvalgetmener det er beklageligat innholdet i vurderingener blitt uthult, men
ser at det på bakgrunn av dagens henvisningspraksis med ofte mangelfulle
henvisninger fra fastlegene til spesialisthelsetjenestenkan være vanskelig å foreta
fyllestgjørende vurderinger innen en felles frist på 30 dager for alle tilfeller.
Brukerutvalgetserdet som viktigereat pasientenfår en hurtig tilbakemeldingmed en
realistisk tidsangivelse av når behandlingen eller utredningen kan starte.
Brukerutvalgetstøtter derfor forslaget i ny § 2-2 første ledd om fastsettelseav en frist
på 10 dager for å gi tilbakemelding til pasienten på om han har rett til nødvendig
heslehjelp.

3. FRIST FOR BEHANDLINGSOPPSTART

Videre foreslår departementet i ny § 2-2 første ledd siste punktum at
helseforetakenesplikt til å opplyse når helsehjelpskal påbegynnesinnskjerpesved
at det innen 10 virkedager skal opplyses når og hvor pasientenskal møte opp for å
påbegynne behandlingeneller utredningen.Det er presisert i ny § 2-2 annet ledd at
fristen skal settes før fristen i ny § 2-1 b annet ledd for når nødvendig helsehjelp
senest skal gis utløper.Videre er det presisert i høringsnotatetpå s. 55 at fristen for
oppstart av behandlingeneller utredningenikke vil være rettsligbindende.

Brukerutvalget mener departementet med dette legger opp til et unødig komplisert
system ved at det parallelt vil løpe en rettslig bindende frist etter ny § 2-1 b annet
ledd som fastsetter når pasientensenest skal få nødvendighelsehjelp,og dernesten
frist som ikke er rettslig bindende som fastsetter oppstartstidspunktet for
behandlingeneller utredningen.

Brukerutvalgetvil også stille spørsmålstegnved om det i det hele tatt er realistisk å
kunne forvente at spesialisthelsetjenestenhar mulighet til å kunne fastsette en
rettslig bindende frist etter ny § 2-1 b annet ledd på bakgrunn av det spinkle
grunnlaget som henvisningenfra fastlegenofte beklageligvisinnebærer.BU vil anta
at det ofte vil være nødvendig å foreta enkelte undersøkelser før man kan ane
omfanget av pasientens tilstand. Først når man har foretatt denne preliminære
kartleggingen, vil det være mulig å fastsette en rettslig bindende frist for når
pasientensenestskal få nødvendighelsehjelp.

Videre vil Brukerutvalgetstille spørsmålstegnved hensiktsmessighetenav ordlyden i
ny § 2-2 første ledd siste punktum.Dersomdet ikke var ment at denne fristen skulle
være rettslig bindende,så burde man ha benytteten annen ordlyd i bestemmelsen.
Med bakgrunn i det ovenståendeog hensett til praksis ved de ulike helseforetakene,
så er Brukerutvalgetav den oppfatningat man i stedet for to parallellefrister hvorav
en er rettslig bindende mens den andre ikke er det, bør innføre en ordning med en
rettslig bindendefrist for oppstart av utredningeneller behandlingen.Bakgrunnenfor
denne fristfastsettelsen vil i all hovedsak være henvisningenog evt. medfølgende
journalnotater. Den vil måtte fastsettes i samsvar med det som følger av faglig
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forsvarlighet og det vil måtte tas høyde for at dette utgjør et spinkelt grunnlag. Det
må derfor bygges inn en sikkerhetsmarginved fristfastsettelsenslik at man i en viss
utstrekning tar høyde for at situasjonen er verre enn det som fremkommer av
henvisningen.

For Brukerutvalgeter det viktig at pasienten kommer i gang med utredningeneller
behandlingenså fort som mulig. Det må derfor være snakk om en frist på maksimalt
noen uker og ikke måneder. Brukerutvalgetmener det bør tilstrebes at det i brevet
oppgis så konkret som mulig tidspunkt og sted for hvor pasienten skal møte til
behandling eller utredning. Dersom det er nødvendig å endre tidspunktet pga.
sykdom hos personalet, stor pågang av akutte tilfeller eller pga. forverring av
situasjontil pasientenselv, så må det tas høydefor det ved at det informeresi brevet
at tidspunktet kan bli endret og at pasientenselv må ta kontakt dersom situasjonen
forverrer seg. Helseforetaketmå bygge ut et administrativt apparat for å håndtere
slike tidspunktsforskyvninger.

Dernestmener Brukerutvalgetat det bør innføresrettsligefrister for videre oppfølging
eller behandling etter at behandlingen eller utredningen er initiert.
Spesialisthelsetjenestenvil ofte etter den første kontakten og undersøkelsenha et
mye bedrq utgangspunkt for å fastsette etterfølgende tidspunkter for videre
oppfølging enn ved oppstart da ofte kun henvisningen dannet grunnlaget for
fristfastsettelsen. Det vil derfor ikke være tilsvarende behov for å bygge inn
sikkerhetsmarginer.

For mange pasientgruppereksempelvis innen psykiatri, kronikere og rusomsorgen,
så er det kritisk at ikke ventetiden blir for lang fra den første kontakten med
behandlingsapparatetog til den etterfølgendeoppfølgingen. Dersomdet tar for lang
tid før en rusmisbrukerhar fått plass på en institusjonetter avrusningen,så er veien
kort tilbake til rusmisbruket.

For Brukerutvalgetfremstår det som et paradoks at man i lovforslagetkun foreslår
rettslige frister for behandlingsoppstartog ikke for videre oppfølging. De synes å
være svakt faglig fundert og bærer preg av en tankegang der man skal dytte flest
mulig inn i systemet, men ikke ha samme fokus på å få pasientene gjennom det.
Denne tankegang tar Brukerutvalgetavstand fra og foreslår derfor at det også skal
fastsettes rettslig bindendefrister for videre oppfølging—eksempelvisat tidspunktet
for rutinekontrollav et tidligere hjerteoperertbarn blir rettslig bindende.

Fastsettelsen av frister for etterfølgende behandling skal som for fristen for den
initielle kontakten, fastsettes med bakgrunn i hva faglig forsvarlighet krever.
Tilsvarende rutiner for detaljgrad med hensyn til tid og sted og for endringer, bør
gjelde for disse fristenesom for den første fristen.

4, SKILLET MELLOMPASIENTERMED OG UTEN RETTTIL BEHANDLING

I dagens § 2-1 b andre ledd første punktum sondres det mellom såkalte
rettighetspasienterog pasientermed behovfor spesialisthelsetjeneste.Det er kun de
såkalte rettighetspasientenesom etter dagens lovgivninghar rett til helsehjelp innen
en fastsatt tidsfrist.
For å oppnå status som rettighetspasienti dag, så må tre vilkår være oppfylt etter
prioriteringsforskriften§ 2. Vilkårene dreier seg i all hovedsak om alvorligheten i
vedkommendes helsetilstand målt opp mot forventet effekt av helsehjelpen sett
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forhold til kostnadene. Det er individuellevurderinger som foretas av den enkelte
behandlingsansvarlig.I praksis har det vist seg vanskelig å praktisereskillet mellom
pasientgruppeneog det har vist seg at de har blitt praktisertulikt fra helseforetaktil
helseforetak.

Brukerutvalget mener derfor det er fordel at skillet mellom disse pasientgruppene
forsvinner og støtter forslaget om å oppheve skillet. I dag har pasientgruppenmed
behov for helsehjelp(de som ikke har rett til det) så å si ingen konkreteholdepunkter
for når og om de en gang får behandling.Enkelteav disse har måttet vente i flere år
på behandlingfordi rettighetspasienteneharforrang.

Brukerutvalgetvil imidlertid advare mot at ert opphevelse av skillet kan medføre at
terskelen for å få behandling heves idet «sekkegruppen» de som har behov for
behandling bortfaller og alle i praksis blir rettighetspasienter.Det er en fare for at
flere henvisninger enn tidligere blir awist idet flere oppnår konkrete målbare
rettigheterenn tidligere.

For å motvirke en slik tendens mener Brukerutvalgetdet vil være ytterst viktig at
spesialisthelsetjenestenfører kontrol1med de som awises fra behandlingog at det
blir registrert hva som er begrunnelsenfor awisningene. Pasientenesom blir awist
fra behandling må også få opplyst om begrunnelsenfor det, sin rett tiI å påklage
avgjørelsenog også om retten til en fornyet vurdering. Dette bør nedfelles skriftlig i
awisningsbrevet.

5. VARSLINGSPL1KTENTIL HELF0

Uavhengig av de ovenstående forslag til regelsett, så er det en utfordring at
behandlingsfristene i det store flertallet av tilfeller oversittes. Det er viktig å få
implementert varslingssystemer som sikrer at fristbruddene fanges opp og at
pasientenesikres behandling. I dag er det den enkelte pasient som selv må påse at
fristene overholdes. Ved fristbrudd må pasienten selv varsle HELF0 for raskt å få
helsehjelp. I 2011 var det kun 2205 pasientersom selv varslet HELFO.

Brukerutvalgeter enig i forslaget om at spesialisthelsetjenestenselv får en plikt til å
varsle HELF0 ved fristbrudd. I dag er det kunde mest ressurssterkepasientenesom
gjør dette. Ved at ansvaretfor å varsle HELFOoverføres til heIseforetaket,så vil det
kunne fange opp de ressurssvakepasientenesom ikke selv er i stand til å ivareta
sine rettigheter.

BrukerutvaIgetvil imidlertid presisere at selv om ansvaret for å varsle overføres til
helseforetaket,så må det fortsatt presiseresi loven at pasientenselv også har en rett
til selv å foreta varslingen. I noen tilfeller kan det være slik at helseforetaket ikke
overholdersin varslingsplikt.Da er det viktig at det eksistereren sikkerhetsventilfor å
sikre pasienten rask behandling.

Brukerutvalgeter også enig i at det ikke bare skal være adgang til å varsle HELF0
ved konstaterte fristbrudd, men også ved forventede fristbrudd. Dersom
helseforetaketallerede ved utsendelsenav det første innkallingsbrevetinnen fristen
på ti dager, ser at de ikke vil kunne overholdeinnkallingsfristen,så er det bedre at
helseforetaketstraks varsler HELF0 og orientererpasienten om at det er gjort, enn
at pasienten gis et fiktivt innkallingstidspunktsom helseforetaketvet at de ikke kan
overholde.
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Brukerutvalget ser at man med disse forslagene vil bli nødt til å styrke
administrasjonen i HELF0 slik at man blir i stand til å overholde de nye
varslingsreglene.Det vil måtte bety en økning i bevilgningenetil HELF0 —også sett
hen til at HELF0 vil måttevære istand til å kunneformidle behandlingstilbudi andre
EØS-landdersomdet ikke er andre tilbud å oppdriveinnen kort tid i helseforetakenei
Norge,jf pasientrettighetsdirektivet.

6. ØKONOMISKEINSENTIVER

Brukerutvalgetser med stor interessepå signalenefra departementetom å bygge ut
økonomiskeinsentiverfor å redusereantalletfristbrudd.
Brukerutvalgeter enig i at det er en grense for hva man kan oppnå ved lovgivning
alene. En kombinasjon mellom progressive lovgivning og effektive økonomiske
virkemidlerkan vise seg å ha stor effekt.

Brukerutvalget mener det i større utstrekning bør være anledning til å «straffe»
helseforetak som har en negativ utvikling i antallet fristbrudd. Tilsvarende bør det
være anledning til å belønne helseforetaksom greier å få bukt med fristbruddene.
Det foreslås at de regionale helseforetakene avsetter en fast prosentsats av
overføringenetil belønningsmidler.Tilsvarendebør det være anledningtil å redusere
en fast prosentsatsav overføringeneved en negativutvikling i antalletfristbrudd.

En sideeffektav et slikt system vil også være å styrke det regionaleeierskapetav de
enkelte helseforetakene.Det er Brukerutvalgetsoppfatningat det kun vil være mulig
å foreta en reell reduksjon av antallet fristbrudd gjennom å styrke det regionale
eierskapet ved å gi de regionale helseforetakeneflere virkernidlersom kan benyttes
aktivt overforde enkelte helseforetakene.

AlfMagneBårdslett
Leder
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Forslagtil endringeri pasientrettighetsloven

FagrådetTSBønskerå konamemedet ImispilltilR.LIFSØvedrørendehøringenavforeslitte
endringerIpaslentrettighetsloven.

FagrådethargittInnspilldirektetllBeritHerlofseni møtet20.novemberdahunpresentertesaken
forfagrådetog deltokIdiskusjonenetterpå.Fagrådetvillikevelgienskriftligtilbakemeldingtil
HSØselvomstyresakenerforberedt

Fagrådetmenerdeterviktigå løftefrematTSBharandrerammebetingelserogstrukturennøvrig
spesiallsthelsetjeneste.Detteersærligknyttettil mangeprivatetjenesteyterne,helseforetakenes
økonomIskansvarforfrIstbruddogulikorganiseringavvurderingsinstanseneIregionen.

Rett til vurderinginnen10virkedager.
Forslagtil lovendringInnebæreratdetIkkelengererhelsetilstandensomskalvurderesinnen10
dagermenhenvIsningen.Fagrådetmenerdettevilbetyatbeslutningenomrett/ ikke-retttaspået
spinkleregrunnlagsidenvurderingsinstanseni mindregradrekkerå innhentesupplerende
undersøkelser/kalleInnpasientenpåforhånd.Mangelfullehenvisningerkanikkeavvises.TSBhar
IkkesammestruktursomannenspeshelsetjenesteIforholdtil nivåene.MangetfitaktIlbyrikke
både poliklinikk,avgiftnIngogdøgnbehandlingDetenkeltebehandlingstiltakkandaikkeveksle
mellomnivåeneIspestalisthelsetjenestenpåensmidigmåte.

Fagrådettroratenvurderingavhenvisingeninnenfor10dager,medlitenmulighetforåinnhente
supplerendeopplysningerkanmedføreatflerepasienterfårretttilspesialisthelsetjenesteogat
manglendeopplysnIngerIhenvisningenvilkunneresultereIatpasientenei storgmdfårrett
tilutredningogikketilbehandling.
Fagrådetpåpekeratkapasiteteni spesialisthelsetjenestenikkeblirstølreselvommanendrer
henvisningsrutineneog atventelistenvilforskyvesegtilnivåenei spesialisthelsetjenesten.
Venteliste-køentilbehandlingvilblikamufiertvedatpasientenikkeventerpååfåsinfrist
innfridd.Detvilværebehovforatrettighetenefølgesoppmedmonitorering,tellingoganalyse
slikatdetikkeoppstårskjultekøer.

BeskjedomdmeavtaleIsvarbrevetfravurderIngsinstansen:
Fagrådeterenigi atdetvilværeenfordelompasienterfåralleopplysningeri sammebrev,bådeom
rettighetogtimeavtale.FagrådetminneromatinnenforTSBblirmangehenvisningerrettighetsvurdertav
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instansersom ikke selv tilbyrbehandlingenpasientenffirrett til. Vurderingsinstansenhar ikke enkel
tilgang til behandlingstiltaketstimelister.

Fagrådettvilerpå at det er mulig å gi pasientenet nøyaktigtidspunktfor timeavtale/innleggelsei
sammebrev som sendesmed beskjed om rett til nødvendighelsehjelp

Særskiltompasientersomutsetterbehandlingsstart:
Fagrådetminner om at mangerettighetspasienterønskerbehandlingved en spesiell institusjonsom ikke
kan møte fristen.Mangeav disse pasientenevelgerå utsettebehandlingsstartog frasierseg dermedsin
rett til behandlinginnen frist. Disse vil ikke få et bedre tilbud ved dette endringsforslagethvor fokus erpå
ny-henvistepasienter.

Rettognytte,allesomharnytteskalogsåfårett.
Deter ikke enkelt å sette en riktigjuridisk frist forpasientersomikke har en alvorligtilstand og som i dag
ville blitt bedømt å ha nytte av, men ikke rett til spesialisthelsetjeneste.Det er uheldigog vanskeligå ha
langtidsventendepasienter (mer enn et år).

Fagrådetuttrykkeren bekymringfor at pasientgruppersom i realitetenikke har en alvorliglidelse
med tidsavhengigbehandlingsbehovvil forskyverettighetspasienter.

Forslagetvil kunne oppfattessom en styrkingav pasientenesrettigheteri og med at flere får rett til TSB.
Det vil skape en forventningom et øket tilbud fra spesialisthelsetjenesten- TSB noe som som ikke
hannoniserer med samhandlingsreformen..

Fagrådeter bekymret for den utfordringendettevil være for kapasiteteni spesialisthelsetjenesten.

Sykehusetskalta kontaktmedIIELF0vedfristbrudd.
Fagrådetminner om at innenforTSB blir mange henvisningerrettighetsvurdertav instansersom ikke selv
tilbyr behandlingenpasienten rar rett til. Privatetjenesteyterehar ikke ansvar for fristbruddog kan avvise
pasienternår frist ikke kan innfries.Det er områdesykehusetsom er økonomiskansvarligfor fristbrudd.
Det må være den instansensom skal yte helsehjelpensom skalmeldetil HELF0 ved antatt fristbrudd.

Fagrådetpåpeker at forslaget ikke er i samsvarmed struktureni TSB hvor de private
avtalepartnernei dag ikke har ansvar for fristbruddog derforikke har kontaktmed HELFO.

Vennlighilsen

Guri Spilhaug
Leder av fagrådetTSB HSO


