
Høringssvar: Endringer i pasient og brukerrettighetsloven og implementeringen ac 

pasientdirektivet  

 

Tillegg svar fra RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon 

For å oppfylle formålet om tempo i utredningene og at pasienter med avklarte eller lett avklar bare 

tilstander skal få en bindende frist for selve behandlingstiltaket, må loven tydeliggjøre at bestemte 

vilkår skal være oppfylt dersom den materielle retten til nødvendig helsehjelp lovlig skal kunne anses 

oppfylt på annen måte enn ved et konkret angitt behandlingstiltak. At unntakene i praksis kan bli 

hovedregelen innen f eks psykisk helsevern er ingen vesentlig innvending mot en slik regulering. Det 

sentrale er at pasienter med avklarte eller lett avklar bare tilstander får en juridisk bindende frist for 

selve behandlingstiltaket, og ikke bare fortsatt utredning eller andre ikke-spesifiserte tiltak. 

RIO er enig i at det som hovedregel settes en vurderingsfrist på 10 dager, men det er viktig å presisere 

hva dette egentlig innebærer. En slik vurdering basert på henvisningen kan ende med tre forskjellige 

typer konklusjoner: 

  

1. Det er ut fra henvisningen klart at pasienten trenger en konkret behandling som kan tidfestes, typisk 

et operativt inngrep. Svaret skal da angi en juridisk bindende frist for når operasjonen senest skal være 

utført. Oppfyllelse av fristen vil da være knyttet til operasjonen. 

  

2. Henvisningen dreier seg om et operativt inngrep eller annen konkret prosedyre, men henvisningen 

viser ikke klart om dette bør gjennomføres. Tilstanden må da utredes nærmere enten ved supplerende 

opplysninger fra henviser eller helst ved undersøkelse av spesialist på poliklinikken. Denne 

avklaringen skal skje innen 30 dager hvoretter det eventuelt gis en juridisk bindende frist. 

  

3. Henvisningen dreier seg om en tilstand der det er vanskelig å skille utredning og behandling (typisk 

psykisk helsevern) eller der det er behov for omfattende utredning gjennom flere konsultasjoner 

(mange indremedisinske tilstander). Det gis da en juridisk bindende frist som ansees oppfylt ved første 

konsultasjon. 

 


