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Høringssvar: Endringer i pasient og brukerrettighetsloven 
Norsk Epilepsiforbund ønsker å komme med følgende innspill til høringen om endringer i 
pasient- og brukerrettighetsloven.  
 

Positive til å krav om kortere vurderingstid  
Norsk Epilepsiforbund er positive til å styrke pasientrettighetene, og til at man setter krav om 
kortere vurderingstid. For mennesker med epilepsi er det svært viktig å raskt kunne komme til 
grundig utredning og behandling hos nevrolog. Rask utredning og igangsetting av behandling 
har stor betydning for forløpet til mange som får diagnosen epilepsi. Epilepsipasienter er 
derfor i dag kategorisert som rettighetspasienter, og har i følge prioriteringsveilederen for 
nevrologi en maksfrist for oppstart av helsehjelp på 4 uker. Ved å senke den maksimale 
vurderingstiden ser Norsk Epilepsiforbund at flere kan få kortere ventetid for å komme til 
spesialist. Det synes vi er bra. 
 

Positivt med informasjon og automatikk   
Norsk Epilepsiforbund er også positive til at alle pasienter skal få en tidsfrist å forholde seg til 
og informasjon om mår man kan forvente behandling. Vi er svært glade for at sykehusene får 
krav om å yte mer informasjon til pasientene og at de skal bli mer ansvarlig for å sikre at ikke 
pasientene opplever fristbrudd. Mange mennesker med epilepsi kjenner ikke sine rettigheter 
om oppstartfrist på 4 uker, eller muligheten for å kontakte HELFO ved fristbrudd. Epilepsi er 
også en sykdom som kan føre til kognitive utfordringer for den enkelte, og dermed gjøre at 
det er ekstra vanskelig for pasienten selv å påse at helsehjelpen kommer til forsvarlig tid. Det 
er derfor positivt at helseforetaket selv må kontakte HELFO når det er fare for fristbrudd. 
Norsk Epilepsiforbund er likevel opptatt av at dette blir satt godt i system, slik at dette blir 
praksis og ikke bare i tekst.  
 

Prioriteringsveiledere 
Norsk Epilepsiforbund er opptatt av at pasientgruppen med epilepsi ikke skal komme 
dårligere ut med de foreslåtte endringene i lovteksten, og vil derfor poengtere viktigheten av 
at prioriteringsveilederne fortsatt følges ved vurderinger av pasientene, og at man er spesielt 
påpasselig med å sikre at disse pasientene ikke opplever fristbrudd.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk Epilepsiforbund 

 
Henrik Peersen 
Generalsekretær 
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