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HØRING: ENDRINGER I PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN OG
IMPLEMENTERING AV PASEINTRETTIGHETSDIREKTIVET

Saksfremstilling:
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i pasient- og
brukerrettighetsloven, spesialisthelsetjenesteloven og folketrygdloven m.m. Forslag om endringer
i pasientrettighetsloven er i hovedsak knyttet til vurderingsplikten, fristen, og hvilke rettigheter
pasienten skal få overfor tjenesten.

Det foreslås fire endringer. For det første foreslås å endre fristen for retten til vurdering fra innen
30 til innen 10 virkedager. Det andre forslaget innebærer at når pasienten har behov for helsehjelp,
skal spesialisthelsetjenesten innen 10 virkedager gi informasjon om tidspunkt for når utredning
eller behandlingen skal starte. For det tredje foreslår deparementet å oppheve skillet mellom
pasienter med og uten rett til behandling i spesialisthelsetjenesten. Det fjerde forslag går ut på å
sikre at når fristen brytes skal spesialisthelsetjenesten sikre at pasientene får helsehjelp innen
forsvarlig tid. Nå er det spesialisthelsetjenesten som skal ta kontakt med HELFO, og HELF0 som
skal sørge for at pasienten får et annet tilbud.

Vedtakskompetanse:
Bystyret har delegert til byrådet å avgi høringsuttalelser på kommunens vegne, jf sak 218 av
30.05.2001. Byrådet har delegert til byråden å avgi høringsuttalelse dersom saken ikke er av
prinsipiell betydning, jf sak 1360 av 03.07.2001. Byråden har delegert til kommunaldirektøren å
avgi høringsuttalelse på samme vilkår, jf byrådens sak 4/2008.

Vedtak:

Del I: Endrin er i asient- o brukerretti hetsloven.
Oslo kommune støtter forslag om endringene i pasient- og brukerrettighetsloven kap. 2. Det
legges til grunn i notatet at forslagene både skal bidra til et bedre pasientforløp, og at regelverket
forenkles og vil fremstå mer tilgjengelig for pasient/bruker av regelverket.

Det er Oslo kommunes vurdering at forslag om å endre vurderingsfristen til 10 virkedager er
nødvendig for å ivareta pasientenes interesser, men kanskje ikke tilstrekkelig, og at det må sørges
for tiltak som sikrer at denne rettigheten etterleves av helseforetakene. Vi viser her til den senere
tids mediefokusering hvor det fremstår som om dette er en frist for det enkelte helseforetak, og
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ikke en rettighet for den enkelte pasient overfor tjenesten. Spørsmålet bør også behandles i
merknader til lovendringen.

Oslo kommune slutter seg også til forslag om å oppheve skillet mellom pasienter med og uten rett
til behandling, og således forenkle en komplisert rettslig ordning. Det er imidlertid slik at retten til
behandling i spesialisthelsetjenesten fremdeles er gjenstand for en kompleks og omfattende
regulering, og det er Oslo kommunes vurdering at det er fare for at tjenesten blir så detaljstyrt at
det som ikke er gjenstand for detaljregulering heller ikke oppfattes som en plikt og en rett. Det kan
stilles spørsmål om det bør være nødvendig å lovregulere at pasienten skal få "informasjon om
tidspunkt for når utredning eller behandling skal starte".

Del II: Im lementerin av asientretti hetsdirektivet.
Oslo kommune kan også gi sin tilslutning til forslag om implementering av pasientdirektivets
bestemmelser om sykehusbehandling inn i norsk rett. Vi finner imidlertid grunn til å bemerke at vi
forutsetter at ordningen ikke omfattes av kommunens medfinansieringsplikt.
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