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Høringssvar - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementeringa 

av pasientrettighetsdirektivet 

 
Folkehelseinstituttet (FHI) takker for anledningen til å gi innspill til den aktuelle høringen.  
 
FHI har et samfunnsoppdrag som omfatter oversikt over befolkningens helse og forhold som påvirker 
den, beredskap mot akutte helsetrusler, samt råd og tjenester som forbedrer folkehelsen. For å utøve 
dette oppdraget, har FHI blant annet ansvar for ti sentrale helseregistre. Videre har FHI en rolle som 
sekretariat for regjeringens strategi for modernisering og samordning av helseregistre (Nasjonalt 
helseregisterprosjekt), med tanke på å fremskaffe bedre grunnlag for kunnskap om kvalitet i 
helsetjenester, helsetilstanden i befolkningen og forskning. 
 
Vi vil i det følgende gi enkelte kommentarer til de to delene av høringsnotatet. 
 

 

1. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven 
 
FHI har ingen kommentarer til de konkrete endringene i pasient- og brukerrettighetsloven som 
foreslås. På generelt grunnlag støtter vi tiltak som bidrar til forenkling av lovgivningen i helse- og 
omsorgssektoren. 
 
Vi vil imidlertid understeke betydningen av gode data for å understøtte og følge opp at gjeldende 
pasient- og brukerrettigheter etterleves. Dette gjelder i hver enkelt behandlingsenhet, i hver enkelt 
institusjon og på nasjonalt nivå. Høringsnotatet beskriver behov for forbedring av de 
pasientadministrative systemene i helse- og omsorgssektoren, samt forbedring av datakvaliteten i 
Norsk pasientregister. Vi mener det er viktig å sørge for oppdaterte, korrekte og komplette data. Det 
foregår et arbeid med oppgradering og videreutvikling av Norsk pasientregister innenfor rammen av 
Nasjonalt helseregisterprosjekt. Dette arbeidet bør videreføres og styrkes.  
 
Videre vil vi understreke betydningen av god tilgang til informasjon for pasienten for å ivareta retten 
til fritt sykehusvalg. Høringsnotatet beskriver den offentlige helseportalen www.helsenorge.no som 
den viktigste informasjonskanalen til pasientene. Vi støtter det videre arbeidet med denne portalen, og 
mener det er viktig at nasjonale kvalitetsindikatorer gjøres tilgjengelige der for pasienter og brukere 
som grunnlag for valg av behandlingssted. Dette arbeidet er påbegynt og bør videreføres. Utvikling av 
nasjonale kvalitetsindikatorer av høy kvalitet krever gode datakilder. Derfor bør arbeidet med å 

Deres ref: 201204100 
Vår ref: 12/1870-3/ILDI/CADA 

Dato: 22.01.2013  
 



2 

 

modernisere og forbedre de nasjonale helseregistrene videreføres og styrkes, jfr. Regjeringens strategi 
for Nasjonalt helseregisterprosjekt.    
 
 

2. Implementering av pasientrettighetsdirektivet. 
 
FHI har ingen kommentarer til de konkrete endringene som foreslås. 
 
Vi vil anbefale at statistikkbehovet knyttet til behandling i utlandet vurderes, og at det eventuelt legges 
til rette for datainnsamling og databearbeiding på et tidligst mulig tidspunkt.  
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