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Høring - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og 

implementeringa av pasientrettighetsdirektivet 
 

LHL har gjennomgått ovennevnte høringsnotat og har følgende synspunkter: 

 

Ad endringer i pasient- og brukerrettighetsloven 

 

LHL vil innledningsvis bemerke at de foreslåtte endringene er en styrking 

pasientrettighetene. Vi er derfor i all hovedsak positive til endringsforslagene. 

 

LHL støtter at fristen for rett til vurdering settes til 10 virkedager. Vi mener det er 

viktig at pasientene får en raskest mulig tilbakemelding på henvisningen til 

spesialisthelsetjenesten. En kort frist betyr også at risikoen for at alvorlige tilstander 

ikke fanges raskt nok opp blir redusert.  

 

LHL mener at den informasjonen pasienten får i forbindelse med vurderingsfristen må 

være mest mulig konkret. Det må være mulig å etablere logistikksystemer som gjør 

helseforetakene i stand til å sette dato og klokkeslett for utredning og behandling. 

LHL mener at dette må gjelde for alle pasienter, uavhengig av hvor på 

prioriteringsskalaen de ligger.  

 

LHL støtter at alle med behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten gis en 

individuell rett til helsehjelp. Vi forutsetter at det utvikles gode prioriteringsverktøy. 

Vi vil uttrykke en viss bekymring over det forhold at helseforetaket blir påført ekstra 

utgifter om en fristbruddpasient blir behandlet ved et annet helseforetak i Norge eller 

utlandet. Dette vil kunne bidra til mer effektive helseforetak. Men det kan også bety at 

lavere prioriterte pasienter som nærmer seg fristbrudd kan bli prioritert foran pasienter 

med behov for rask helsehjelp. For å unngå dette er det viktig med gode 

tilsynsordninger. Vi forutsetter at dette blir fulgt opp på en hensiktsmessig måte av 

departementet.  

 

LHL registrerer at helseforetak har ulik forståelse og praktisering av reglene for når 

retten til nødvendig helsehjelp er oppfylt. Det er derfor viktig at det nå gjøres presise 

Helse og omsorgsdepartementet 

Postboks 8011 Dep 

0030 Oslo 

 

Dato: 3. januar 2013 



 

2 

avklaringer og at misforståelser eller alternative tolkninger i størst mulig grad blir 

eliminert. 

 

LHL har lenge ment at spesialisthelsetjenesten må ha ansvaret for å skaffe pasientene 

behandling innen den rettighetsfristen som er satt, herunder ta kontakt med HELFO. 

Det er derfor svært positivt at spesialisthelsetjenesten blir pålagt å ta kontakt med 

HELFO. Det vil bidra til at langt flere vil få tilbud om helsehjelp innen den 

rettighetsfrist som er satt.  

 

LHL mener at de endringene som foreslås vil utløse behov for en forbedring av blant 

annet de pasientadministrative systemene. Vi er skeptiske til at dette skal finansieres 

innenfor de ordinære budsjettrammene. Vi ber derfor om at det bevilges egne midler 

til dette formålet.  

 

LHL imøteser en rask avklaring av spørsmålet om private opptrenings- og 

rehabiliteringsinstitusjoner skal omfattes av fritt sykehusvalg.  

 

Ad implementering av pasientdirektivet 

 

LHL legger til grunn at det som foreslås ikke gir en utvidet rett til sykehusbehandling 

innenfor EU/EØS i forhold til det som gjelder i dag. 

 

LHL støtter de foreslåtte kriteriene for forhåndsgodkjennelse av dekning av utgifter til 

sykehusbehandling i et annet EU/EØS land. Det er viktig med god kontroll på bruk av 

helseressursene. Vi mener det er tilstrekkelig at pasienter som har ventet uforsvarlig 

lenge på behandling i Norge får mulighet til å få dekket utgifter til sykehusbehandling 

i et annet EU/EØS land. Dette utfyller også den retten til behandling i utlandet som 

gjelder for rettighetspasienter ved fristbrudd. 

   

 

 

 

 


