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Høringsuttalelse:  Endringer i pasientrettighetsloven etter rusreformen m.m.
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge viser til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet og har følgende synspunkter
til forslagene til endringer i pasientrettighetsloven (lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter) og
spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenester m.m.) etter rusreformen.

Generelt til forslaget
Fagrådet støtter nødvendige endringer i lovverket som har til hensikt å likestille pasienter som har utviklet
rusmiddelavhengighet med andre pasientgrupper. Presiseringer i lovverket er viktig fordi behandling foregår både
i sykehus og andre typer institusjoner. Fagrådet mener at dette i all hovedsak er gjort med de endringer som
foreslås i høringsnotatet.

Fagrådet deler imidlertid ikke departementets forslag om å legge inn begrensninger i valgfriheten når det gjelder
pasienter som er under legemiddelassistert behandling (LAR).

Fagrådet har følgende kommentarer til de enkelte endringene:

Pasientrettighetsloven
Til endringene i § 2-1, § 2-2 og § 2-3:
Fagrådet anser dette som nødvendige og riktige endringer som konsekvens av rusreformen.  Fagrådet ønsker
spesielt å presisere viktigheten av at det blir foretatt en tverrfaglig vurdering før behandling.

Til alternativene i § 2-4.
Fagrådet støtter forslaget om at retten til å velge behandlingssted for pasienter som kan holdes tilbake med
hjemmel i vedtak etter sosialtjenestelovens §§ 6-2 og 6-2a kan begrenses dersom gjennomføring av valgretten vil
være uforsvarlig eller svekke formålet med tilbakeholdelsen.

Fagrådet støtter imidlertid ikke departementets forslag om begrensninger i valgretten for pasienter i
legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Det vil i enhver behandlingssituasjon være viktig å informere om,  og drøfte med pasienten,  hvilken
behandlingstype, -forløp og behandlingssted som er kvalitativt forsvarlig og godt ut fra den enkelte pasients
behov.  Fagrådet ser at det er store utfordringer hva gjelder samarbeid og samordning av ulike instanser på
kommunalt og spesialistnivå rundt rusmiddelavhengige pasienter med sammensatte behov.  Dette er etter
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Fagrådets syn ikke spesielt for LAR, men gjelder også annen behandling for rusmiddelavhengige. Dette er ikke
berørt i forslag til ny § 2-4. Fagrådet ser derfor ikke noen grunn til at det skal innføres unntak/ begrensninger for
rusmiddelavhengige under legemiddelassistert rehabilitering. Fagrådet foreslår at siste setning i departementets
forslag i alternativ 1 blir strøket.

Spesialisthelsetjenesteloven
Til endringene i § 3-1.
Fagrådet anser endringen som en nødvendig endring etter rusreformen.

Fagrådet mener endringene i §§ 3-14 og 3-16 gir en ryddigere lov på dette feltet. Fagrådet forutsetter her at § 3-
14 andre ledd, som i dag blir regulert av bestemmelse i sosialtjenestelovens § 7-11, blir erstattet av en ny
hjemmel med egne forskrifter med regler om gjennomføring av opphold i institusjon, hjemlet direkte i
spesialisthelsetjenesteloven.

Fagrådet har ingen merknader til § 3-16.

Med vennlig hilsen
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
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