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Høring av endringer i pasientrettighetsloven etter rusreformen m.m.  

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i 
pasientrettighetsloven (lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter) og 
spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.) 
etter rusreformen.  
 
Forslagene er i hovedsak en kodifisering av den tolkning og praktisering av 
pasientrettighetsloven når det gjelder rettigheter til rusmiddelavhengige, som er lagt til 
grunn etter at rusreformen trådte i kraft 1. januar 2004. Dette gjelder blant annet 
forslaget om å utvide retten til vurdering innen 30 virkedager til å gjelde ved henvisning 
til all rusbehandling, uavhengig av institusjonstype (se kapitel 4).  
 
Det gjelder også forslaget om tilsvarende utvidelse av retten til valg av sykehus (se 
punkt 6.1 til 6.3). Vi foreslår begrensninger i valgretten for pasienter i 
legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og ber samtidig om synspunkter på dette 
spørsmålet. Bør det gjøres unntak fra retten til valg av behandlingssted for LAR-
pasienter? Hvilke unntak er det i tilfellet behov for? 
 
Som ledd i oppfølgningen av evalueringen av LAR, foreslår vi en forskriftshjemmel som 
åpner for å kunne fastsette forskrift med nærmere regler om LAR (se kapittel 9). 
Hjemmelsbestemmelsen gir adgang til å gi regler blant annet om formålet med LAR, 
kriterier for inntak og utskrivning, krav om individuell plan for pasienter i LAR og krav 
om at pasienter i LAR avlegger urinprøve for kontrollformål. Vi vil komme nærmere 
tilbake til innholdet i en eventuell forskrift (herunder de økonomiske og administrative 
konsekvensene) i forbindelse med alminnelig høring av et forskriftsutkast.  
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Vi foreslår også en hjemmel til å fastsette nærmere regler om gjennomføringen av 
ordningen med fritt valg av sykehus (se punkt 6.4) og ber samtidig om synspunkter på 
om det er behov for slike forskrifter, og eventuelt hvilke spørsmål som bør reguleres. 
 
Vi ber om eventuelle merknader til forslagene innen 1. november 2006.  
 
Merknadene sendes til:  
Helse- og omsorgsdepartementet  
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 
 
eller elektronisk til postmottak@hod.dep.no
 
Høringsnotatet er lag ut på departementets internettside på adresse: 
http://odin.dep.no/hod/norsk/hoeringer
  
Vi forutsetter at høringsinstansene selv vurderer og eventuelt forelegger saken for 
underliggende etater eller virksomheter som saken har interesse for og som ikke er 
blant instansene på høringslisten.  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lise Forfang e.f. 
avdelingsdirektør 
 Marianne Sælen 
 seniorrådgiver 
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