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Til Legeforeningen      Oslo, 9. mars 2020 

her 

 

 

 

 

 

Høring om forslag til alternativ regulering av pasientforløp i 

spesialisthelsetjenesten 

 

Det vises til brev datert 22.01.2020 med høringsfrist 09.03.2020 om Helse- og 

omsorgsdepartementets (HOD) forslag til alternativ regulering av pasientforløp i 

spesialisthelsetjenesten. Høringsnotatet inneholder to forslag til lovendringer.  

 

PSL har følgende kommentarer til forslagene:  

PSL støtter forslaget fra HOD om å oppheve skillet mellom juridisk frist til utredning og 

juridisk frist til behandling, og i stedet knytte den juridiske fristen til første oppmøte i 

spesialisthelsetjenesten. Vi er enige i at endringen vil være en forenkling til det bedre for 

både sykehusavdelinger og pasienter. Forslaget vil kunne styrke det viktige prinsippet om 

at like pasienter får like rettigheter uavhengig av hvor de mottar helsehjelpen, fordi 

lovendringen gir mindre rom for fortolkning. 

 

HOD foreslår å innføre modell A der en beholder individuell frist, og PSL støtter dette 

forslaget. Modell B som innebærer innføring av en generell juridisk frist for alle 

pasienter, vil ikke være gjennomførbar om avtalespesialistene skal inn i ordningen med 

rettighetsvurdering.  

 

Departementet ønsker på lengre sikt å vurdere modeller som er mer fremtidsrettet og i større 

grad fokuserer på hele pasientforløpet og ikke kun oppstart av helsehjelp. PSL mener en 

fremtidig modell bør minimere unødig byråkrati og administrasjon som ikke er knyttet 

til ytelse av helsehjelp.  

 

PSL støtter også forslaget fra HOD om 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. 

Dette forslaget til lovendring vil være i tråd med Legeforeningens politikk om «gjør kloke 

valg».  
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For styret i  

Praktiserende spesialisters landsforening /PSL 

 
Frøydis Olafsen 

leder 

 

 

Utarbeidet av Vibeke Huun Birkeland, nestleder i PSL. 


