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Høringssvar : Endringer i pasientrettighetsloven etter rusreformen m.m.
Barneombudet viser til høringsnotat av 19.07. 2006 med forslag til endringer i
pasientrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven etter rusreformen.
Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og
interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge
med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de
forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter.
Barneombudet savner synliggjøring av barn og ungdom i høringsnotatet. Ombudet vil
understreke at de foreslåtte endringer i pasientrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven
også vil få konsekvenser for barn og ungdom under 18 år, selv om antall som behandles for et
rusmiddelmisbruk i denne aldersgruppen vil være i mindretall.
Ombudet er av den oppfatning at de foreslåtte endringer vil styrke både barn, ungdom og
voksnes rettigheter når de skal behandles for et rusmiddelproblem i helsetjenestene. Det er
viktig å styrke pasientrettighetene til voksne med omsorg for ett eller flere barn, slik at barna
ikke lider unødvendig lenge fordi mor og/eller far ikke får behandling for sitt rusproblem.
Ang § 2-2 vil vi understreke nødvendigheten av at barn og ungdom tilbys rask utredning og
hjelp når de er avhengige av rusmidler. Vi vil her vise til den utsendte rapporten "Tidligere
hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer" fra Helse- og omsorgsdepartementet, også denne med høringsfrist 01.11. 2006 . En av tre hovedanbefalinger i denne
rapporten er å styrke barn og unges pasientrettigheter ved en vurderings- og behandlingsgaranti for å sikre at barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer kommer
tidligere til. Det forslås at pasientene skal sikres en vurdering innen 10 virkedager, og start på
helsehjelp innen 90 virkedager. Rapporten anbefaler at ventetidsgaranti som virkemiddel
suppleres med nasjonale retningslinjer som forankres i forskrift.
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Barneombudet støtter dette forslaget som skal bidra til å sikre at barn og unge med psykiske
lidelser og/eller rusproblemer får tidligere hjelp. Vi viser til vår høringsuttalelse for en
nærmere utredning på dette punktet.
Vi vil anmode om at departementet ser de foreslåtte endringene i pasientrettighetsloven og
spesialisthelsetjenesteloven etter rusreformen i sammenheng med de endringene som
anbefales i høringsnotatet "Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller
rusproblemer".
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