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Høringsbrev - forslag til alternativ regulering av pasientforløp i
spesialisthelsetjenesten
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til alternativ regulering av
pasientforløp i spesialisthelsetjenesten. Dette vil innebære endringer i pasient- og
brukerrettighetsloven.
Helsedirektoratet fikk i august 2017 i oppdrag å utrede og skissere alternative modeller for
hvordan pasienters pasientforløp i spesialisthelsetjenesten kan reguleres og registreres.
Formålet med oppdraget var å få frem et godt beslutningsgrunnlag for eventuelle endringer. I
rapporten ble det presentert tre ulike modeller for regulering av pasientforløp. Høringen av
rapporten ga ingen klar indikasjon på hvilken modell som foretrekkes av høringsinstansene,
men det var enighet om at alle modellene var en forbedring fra dagens regulering.
Høringsnotatet som nå sendes ut er en oppfølging av denne rapporten.
Etter dagens regelverk skal pasient som henvises til spesialisthelsetjenesten få informasjon
innen 10 dager etter at henvisningen er mottatt om han eller hun har rett til nødvendig
helsehjelp. Dersom pasienten har slik rett, skal det samtidig informeres om tidspunkt for når
utredning eller behandling skal settes i gang. Dette skillet mellom juridisk frist til utredning og
juridisk frist til behandling har vært vanskelig å forstå og praktisere, og gir ikke nødvendigvis
pasientene et bedre pasientforløp. I høringsnotatet foreslås det derfor å oppheve skillet
mellom juridisk frist til utredning og behandling, og at den juridiske fristen i stedet knyttes til
første oppmøte i spesialisthelsetjenesten. Dette gjøres gjennom en endring i pasient- og
brukerrettighetsloven § 2-2.
Videre foreslås det i høringsnotatet endringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b
andre ledd. I de senere årene har det ved ulike anledninger blitt tatt opp sammenhengen
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mellom prioriteringsforskriften og retten til nødvendig spesialisthelsetjeneste som er regulert i
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b. Blant annet har Justis- og
beredskapsdepartementet påpekt at prioriteringsforskriften § 2 første ledd ut fra sitt innhold
er en så viktig bestemmelse at den burde fremgå av lovbestemmelsen og ikke bare av
forskriften. Det samme ble tatt opp av Magnussen-utvalget i rapporten "På ramme alvor".
Forslaget i høringsnotatet innebærer at det vil fremgå av lovs form at retten til nødvendig
helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten er avhengig av forventet nytte av helsehjelpen, og at
den forventede ressursbruken står i et rimelig forhold til den forventede nytten av
helsehjelpen. Det understrekes at forslaget ikke vil endre på hvilke pasienter som skal
tildeles rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Forslaget til endring i pasientog brukerrettighetsloven § 2-1 b er av lovteknisk karakter og handler om å presisere det som
fremgår av dagens prioriteringsforskrift § 2 første ledd i lovs form.
Vi ber om at høringsuttalelsene avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan
registrere seg, mellomlagre uttalelsen og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også
sende høringsuttalelse uten å registrere seg.
Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelsene er som hovedregel offentlige etter
offentlighetsloven og vil bli publisert. Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om
høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede
virksomheter, medlemmer e.l.
Høringsfristen er 15. april 2020.
Spørsmål om høringen kan rettes til spesialrådgiver Atle Gøhtesen på e-post
atle.gohtesen@hod.dep.no eller telefon 22 24 85 97.
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