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VEDRØRENDE HØRING OM ENDRINGER I PASIENT- OG 
BRUKERRETTIGHETSLOVEN 
 
Undertegnede representerer Habiliteringstjenesten i Oppland, divisjon Hab/Rehab Sykehuset Innlandet 
HF.  
 
Vi har følgende kommentarer til hovedpunktet: 
 
Vurderingstiden er foreslått endret fra 30 til 10 dager.  
Habiliteringstjenesten er en tverrfaglig tjeneste som mottar henvisninger hovedsaklig fra kommunalt 
tjenesteapparat (fastleger, helsesøstre, PP tjenester, fysioterapeuter og ergoterapeuter). Målgruppen 
vår er de med medfødt og tidlig ervervet funksjonshemming – barn, unge og voksne. Vår målgruppe har 
ofte et etablert bistandsapparat rundt seg i kommunen, mer eller mindre tverrfaglig. 
Habiliteringstjenesten er avhengig av henvisninger som synliggjør hvilken bistand som gis i kommunen, 
hva kommunen selv har gjort i fht utredning, kartlegginger med mer. Dette fordrer svært omfattende 
henvisninger og et grundig forarbeid hos oss før vi kan gjøre vedtak om rett til nødvendig helsehjelp. Av 
og til er henvisningene så gode og detaljerte at vi kan gjør et vedtak ut fra ”å bare lese” henvisningen, 
men veldig ofte må vi ta kontakt med det kommunale hjelpeapparatet for å innhente flere oppflysninger 
før vedtak. Diagnosen i seg selv er ikke inngangsbillett nok til oss, vi må se spesifikt på problemstillingene 
som er henvist for å kunne avgjøre om dette er noe vi som spesialisthelsetjeneste skal drive med eller 
om det er noe vi mener det kommunale tjenesteapparatet kan gjøre selv. Noen ganger må vi reise ut for 
å observere pasienten og ha et møte med tjenesteapparat og foresatte innenfor vurderingsfristen for å 
få godt nok grunnlag til å si at denne pasienten skal få rett til helsehjelp hos oss.  Vi har klart å vurdere 
henvisningene innenfor vurderingsfristen på 30 dager, og har ikke hatt brudd på vurderingsfristen. Vi er 
derimot svært bekymret for hvordan vi skal kunne klare dette innenfor 10 dager. Vi er redd for at det vil 
føre til at vi gjør beslutninger om vedtak i fht rett til nødvendig helsehjelp på et altfor tynt grunnlag, og at 
det vil føre til at vi tar inn pasienter som i prinsippet ikke trenger tjenester fra Habiliteringstjenesten, noe 
som vil gå på bekostning av de vi skal jobbe med.  
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