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Høring av endringer i pasientrettighetsioven etter rusreformen m.m.

Etter konsultasjon med eget fagmiljø fremmes følgende synspunkter (framstillingen her følger stort
sett gangen i kapittel 1 om høringsnotatets hovedinnhold):

Kapitlene 3 til 5 omfatter juridisk formalisering av aktuell tolkning og praktisering av
pasientrettighetsloven ,  slik den er lagt til grunn etter at Rusreformen trådte i kraft pr. 01.01.2004.
Endringene oppfattes som betimelige og bifalles således. --

Kapittel 6 omhandler rett til valg av sykehus  og utvides til å gjelde  all  rusbehandling,  igjen i
samsvar med dagens praksis.
Videre foreslås  at denne retten begrenses noe for pasienter som innlegges i institusjon iht. Lov om
sosiale tjenester (§§  6-2 og 6-2a).  Ved slik  tilbakeholdelse uten eget  samtykke,  foreslås retten
begrenset  til å gjelde så  langt en gjennomføring av valgretten ikke vil være uforsvarlig eller i
betydelig grad egnet  til å  sverm formålet med tilbakeholdelsen.
Den foreslåtte begrensning i retten til å velge behandlingssted bifalles.

Dernest foreslås at tilsvarende begrensninger legges til grunn i valgretten for pasienter i
legemiddelassistert rehabilitering (LAR). I utgangspunktet vurderes  det som prinsipielt ønskelig
at LAR behandling  "normaliseres" og sidestilles med øvrige tilnærminger innen  tverrfaglig
spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet. Anordninger og bestemmelser som bærer
preg av  " særomsorg "  vil følgelig ikke samsvare med et slikt prinsipp. På den annen side vil
imidlertid sannsynligheten  for å lykkes  med slik behandling ,  i særskilt grad være  betydelig
påvirket  av kvaliteten på samarbeidet mellom 1.  linjetjenesten og spesialisthelsetjenesten
(herunder  nåværende LAR sentra ).  I så henseende vil geografisk nærhet mellom de
tjenesteytende enheter være  et ubetinget  fortrinn .  Denne  type  samarbeid  (som er  praktisk
gjennomførbar )  er for øvrig en suksessfaktor i all behandling  overfor  pasienter med behov for
koordinerte innsatsfaktorer .  Samarbeids-/samordningsperspektivet i rehabiliteringsprosessen
utfordres  generelt av retten  til fritt sykehusvalg.
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Med utgangspunkt i at forslaget om begrensninger  for LAR pasienter reiser et  prinsipielt
dilemma,  bifalles forslaget ut fra hensiktsmessighetsbetraktninger.
Videre  er det i dag slik at  svært  mange døgnbaserte behandlingsvirksomheter reserverer seg
mot pasienter som mottar substitusjonsbehandling .  Dette forhold innebærer en betydelig
praktisk  begrensning  i forhold  til et reelt  valg av  behandlingssted.

Generelt oppfattes retten til fritt sykehusvalg som både ønskverdig og samtidig
kompliserende i forhold til optimale behandlingsforløp i enkeltpasientsaker .  Følgelig bifaller
forslaget om en hjemmel til å gi forskrifter om gjennomføringen av ordningen.  Det tas her
ikke stilling til de foreliggende alternative lovtekniske løsninger.

Kapittel 7 omhandler utpeking av plasser for akutt behandling av rusmiddelavhengighet.
Utbredelsen  og omfanget av akuttplasser for behandling av rusmiddelavhengige ,  er per i dag
både svært begrenset  og mangelfull.
Følgelig bifanes forslaget som innebærer en synliggjering og understrekning av de regionale
helseforetakenes  ansvar for  etablering av slike tiltak.

Den lovtekniske regulering som omhandles i Kapittel  8, vurderes som en betimelig avklaring,
forenkling  og tydeliggjøring.

Kapittel 9 omhandler en hjemmel til å utarbeide forskrifter som regulerer legemiddelassistert
behandling.
Så lenge kunnskapsgrunnlaget for LAR-behandling fremdeles dels er kontroversielt og dels i
en aktiv utviklingsfase ,  erkjennes behovet for å kunne utarbeide særskilte forskrifter ,  selv om
-dette ikke  vil være i  samsvar med "normaliseringsprinsippet",

Med vennlig hilsen

Irene Dahl Andersen
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