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Høringssvar: Høring - Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten - Søksmålsfrister

Norsk Sykepleierforbund (NSF) takker for anledningen til å avgi høring på h.h.v. 
1) Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten og 2) Søksmålsfrist for vedtak gjort av tre nemder.

Bakgrunn
Forslaget om kontaktlege i dette høringsnotatet, har sammenheng med forslagene i et tidligere 
høringsnotat fra HOD 28.6.13, og tidligere ordning med pasientansvarlig lege.  Departementet 
foreslo i høringsnotatet fra 2013 endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og 
omsorgstjenesteloven. Forslaget gikk blant annet på oppnevning av kontaktperson for pasienter og 
brukere med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester. Hovedregelen i 
spesialisthelsetjenesteloven om at koordinator bør være lege, ble foreslått fjernet mens en valgte å 
opprettholde tidligere krav om at den som oppnevnes som kontaktperson må være helsepersonell. 
Begrepet «koordinator» i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven ble 
foreslått endret til «kontaktperson». Forslagene og resultatene fra høringsprosessen i 2013 er ikke 
tema denne gangen, men vil sammen med forslaget i den foreliggende høring danne grunnlag for 
departementets videre arbeid med en felles lovproposisjon for Stortinget.

1) Oppnevning av kontaktlege
I regjeringsplattformen av 7. oktober 2013 heter det at regjeringen vil «Styrke pasienters og 
pårørendes rettigheter og innføre fast kontaktlege i spesialisthelsetjenesten for alvorlige syke 
pasienter». Med bakgrunn i dette foreslår departementet en ordning med kontaktlege i 
spesialisthelsetjenesten i tillegg til koordinatorordningen (vår utheving). Ordningen med kontaktlege 
skal etter forslaget gjelde for pasienter med alvorlig sykdom, skade eller lidelse, som har behov for 
behandling eller oppfølging fra spesialisthelsetjenesten over en viss tidsperiode.
Formålet med ordningen er å sørge for at disse pasientene får en kontaktlege som kan være med 
på å sikre kontinuiteten i pasientforløpet. Kontaktlegen bør – i følge forslaget - ha tre 
primæroppgaver: være tilgjengelig for pasienten, gi informasjon til pasienten og ha en rolle i 
behandlingsteamet rundt pasienten. Forslaget vil gjelde ved innleggelser i spesialisthelsetjenesten, 
ved polikliniske tjenester før og etter innleggelse, og ved gjentakende poliklinisk undersøkelse og 
behandling i spesialisthelsetjenesten. Forslaget innebærer videre både en plikt for helseforetakene 
til å oppnevne kontaktlege, og en rett for den aktuelle pasientgruppen å få oppnevnt kontaktlege. 

Digitalt godkjent av forbundsleder, 11.01.2015 - 18:14:27



4

Overordnet vurdering fra NSF
Norsk Sykepleierforbund støtter departementets forslag om å innføre en ordning med kontaktlege i 
spesialisthelsetjenesten for pasienter med alvorlig sykdom, skade eller lidelse og at denne 
(kontaktlegen) er den faste medisinskfaglige kontakten til pasienten (vår utheving). Vi legger videre 
til grunn at kontaktlegeordningen er ment å komme i tillegg til koordinatorordningen. Arbeidet med 
pakkeforløp kreft (Hdir IS-2246), som skal danne basis for alle pasientforløp, synliggjør betydningen 
av teamarbeid. Det tverrfaglige/multidisiplinære team (MDT) skal på sine møter treffe beslutning om 
diagnose, sykdomsstadium og valg av behandling basert på de undersøkelser som er gjort i 
utredningsforløpet. Det er vesentlig at alle relevante legespesialiteter med tilstrekkelig 
beslutningskompetanse og myndighet er representert og møter i MDT-møtet. Forløpskoordinator 
skal være representert i MDT- møtene for å sikre kontinuiteten i pakkeforløpet. Forløpskoordinator 
er ofte sykepleier, men kan ha annen bakgrunn står det i rundskrivet til pasientene (IS-0466). 
Sykepleiefaglige vurderinger og tiltak kan ivaretas gjennom ordningen når sykepleier er 
forløpskoordinator. For å sikre pasientene kunnskapsbasert praksis i alle relevante fagområder må 
fokuset ikke bare være fast medisinsk faglig kontakt, men sikring av at alle relevante faggrupper er 
representert når beslutninger fattes rundt pasienten.

Under punkt 5.3 Utpeking av kontaktlege, problematiserer departementet hvorvidt en innenfor 
psykisk helsevern også bør oppnevne kontaktlege, eller om reguleringen her bør være 
profesjonsnøytral. Det samme spørsmålet gjelder også rusmiddelavhengige som får tverrfaglig 
spesialisert behandling. Departementet åpner for at annet helsepersonell enn leger kan oppnevnes 
som kontaktperson, eksempelvis psykolog, sykepleier eller sosionom. Norsk Sykepleierforbund 
støtter dette forslaget, men understreker behovet for at kontaktpersonen i slike tilfeller har ansvar for 
å innhente informasjon og eventuelt å formidle kontakt til medisinskfaglig ekspertise der det er 
aktuelt.

I det følgende vil vi kommentere forhold som fremkommer under Høringsnotatets del 2, punkt 5: 
Departementets vurderinger og forslag.

5.2 - Retten til å få oppnevnt og plikt til å oppnevne kontaktlege 
Departementet foreslår at ordningen med kontaktlege skal gjelde for pasienter med alvorlig sykdom, 
skade eller lidelse. Videre er det en forutsetning at pasienten har behov for behandling eller 
oppfølging fra spesialisthelsetjenesten over en viss tidsperiode. Begrepene og kriteriene som 
oppstilles er ikke eksakte størrelser, og vil nødvendigvis måtte undergis grad av skjønnsmessig 
vurdering. Samtidig vil en altfor detaljert og rigid definisjon i forhold til alvorlighetsgrad og hva 
behandling/oppfølging over en viss tidsperiode innebærer, kunne være til hinder for utøvelse av et 
godt faglig skjønn og nødvendige tilpasninger. Hovedpoenget er derfor - slik vi ser det – at en over 
tid vinner erfaring med ordningen slik den foreslås gjennom systematisk evaluering og læring.

Vi er ellers tilfreds med at det rettes et særlig fokus på syke barn og deres spesielle behov.

5.3 - Utpeking av kontaktlege
Når det gjelder prosedyren for utpeking av kontaktlege og reglene for dette, støtter vi intensjonen i 
departementets forslag om å gjøre dette raskt både med hensyn til selve oppnevnelsen, samt 
informere pasienten om beslutningen og det videre opplegg. Vi støtter også at den som pekes ut, 
må være en del av det teamet som behandler pasienten, og at en tilstreber at samme person forblir 
kontaktlege under hele oppholdet. Det vil styrke ordningen at pasientjournalen brukes til å nedtegne 
hvem som er pasientens kontaktlege i tråd med departementets forslag. Når det gjelder pasienter i 
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det psykiske helsevern og rusmiddelavhengige versus kontaktlege eller profesjonsnøytral 
regulering, vises det til våre kommentarer under tidligere punkt: Overordnet vurdering fra NSF.

5.4 - Ansvar og oppgaver for kontaktlege
Kontaktlegen skal i følge forslaget være den faste medisinskfaglige kontakten til pasienten. Det 
innebærer – slik vi tolker det - at vedkommende skal være det faste kontaktpunktet for pasienten i 
forhold som gjelder medisin og medisinskbehandling. Denne presiseringen er etter vårt syn 
nødvendig for å skille rollen som kontaktlege fra koordinatorrollen. Koordinatoren – der den er 
oppnevnt – skal både sikre den flerfaglige behandlingen og omsorgen og ha det praktiske ansvaret 
for å samordne tjenestene og samhandle med koordinator i kommunehelsetjenesten der det 
foreligger. Kontaktlege skal etter intensjonen fungere som fast medisinsk kontakt for den enkelte 
pasient og ikke ha ansvar for annen behandling og omsorg eller som logistikk forbedrer for de 
enkelte virksomheter. 

5.5 – Behandlingsplan
Ingen spesielle merknader. 

5.6 - Retten til å klage
Ingen spesielle merknader.

2) Søksmålsfrist for vedtak gjort av tre nemder
Spørsmålet gjelder innføring av søksmålsfrister for vedtak gjort av h.h.v.: Klagenemda for 
behandling i utlandet, Preimplantasjonsdiagnostikknemda og Statens helsepersonell. Ingen av de 
aktuelle særlovene eller forskriftene som er gitt med hjemmel i disse lovene, har regler om 
søksmålsfrist for vedtak gjort av de tre nemdene. Dette innebærer at det i dag ikke gjelder noen frist 
for å reise sak for domstolene om vedtak i disse nemdene er gyldige. Det felles sekretariatet for 
Klagenemda, PGD-nemda og Helsepersonellnemda har derfor bedt departementet om å vurdere 
om det bør innføres en frist på seks måneder for å bringe et vedtak i en nemd inn for domstolene.

På den bakgrunn – og for å styrke rettssikkerheten – foreslår departementet en lovfestet frist for å 
gå til søksmål på de tre nemndenes vedtak. Fristen settes til 6 måneder. 

Norsk Sykepleierforbund støtter forslaget, og legger til grunn at det må anses som en romslig frist i 
saker av stor viktighet for den enkelte pasient, og som en følgelig må forvente at pasienten raskt 
avklarer om de vil forfølge rettslig.
 
Oppsummert
Med utgangspunkt i ovenstående, støtter Norsk Sykepleierforbund de fremlagte forslag til endring 
når det gjelder høringsnotatets del 2 Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten, og del 3 Søksmålsfrister 
for vedtak gjort av tre nemder samt det samlede forslag til lov- og forskriftsendringer slik det fremgår 
av del 4.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Kari Elisabeth Bugge
Fagsjef
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