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Høring  -  Automatisk frikortordning

Vi viser til departementets høringsbrev av 26. mai 2009.

Apotekforeningen støtter etablering av en ordning med automatisk frikort, og mener at det vil gi
publikum bedre service og bidra til enklere og mer effektiv ivaretakelse av rettigheter knyttet til
fritak for egenbetaling for enkelte helsetjenester (egenandelstak 1).

Kommentarer til forslag til lovendringer

N 6c 9o 12 i helsere isterloven
Apotekforeningen støtter endringene i helseregisterloven som forutsettes å hjemle egenandelsre-
gisteret, helsepersonells plikt til å utlevere eller overføre opplysninger til registeret, samt mulig-
heten for å sammenstille opplysningene i det sentrale registeret.

21-1 la i Folket dloven o 15 ferde ledd i helsere isterloven
Apotekforeningen støtter adgangen til registerspørringer om pasienten er minstepensjonist eller
om frikort er innvilget. Dette vil gi betydelig bedre service til pasientene og apotekets kunder
forutsatt at de tekniske løsningene er utformet slik at oppslagene kan gjøres raskt og effektivt. Vi
registrerer at det av personvernhensyn skal være mulig for pasienten å reservere seg mot at opp-
lysninger skal utleveres.

Kommentarer til forskrift  om innsamling og behandling av person- og helseopplysninger i
Egenandelsregisteret  (Egenandelsforskriften)

5 i forskrift om innsamlin ehandlin av erson- o helseo 1 snin er i E enandelsre isteret
Kulepunkt 1 bør splittes i to slik at navn fremkommer på en linje mens fødselsnummer eller an-
nen sikker identifikasjon fremkommer på neste linje. Vi tolker det slik at kravet om fødsels-
nummer eller annen entydig identifikasjon tilsier at dersom slike opplysninger ikke oppgis ved
reseptekspedisjon, vil ikke egenandelsbeløpet registreres i Egenandelsregisteret. For at beløpet
skal telle med i summeringen opp mot Egenandelstak 1, må pasienten på basis av mottatt kvitte-
ring selv gi nødvendige opplysninger til HELFO.



Kulepunkt 2 og 3 er uklare. Det er uklart hva som menes med tjenesteyters navn kontra virksom-
hetens navn. Apotekets kommunenummer sendes ikke inn til HELFO, verken i dagens oppgjørs-
løsning eller i oppgjørsløsningen som kommer med eResept, og det er uklart for oss hvorfor dette
er ønsket. Hvordan en organisasjon identifiseres teknisk kan endres over tid, og er avhengig av
teknologisk valg. Vi foreslår derfor at kravet om identifikasjon av den som fremsetter oppgjørs-
krav nøytraliseres i forskrift til for eksempel "identifikasjon av avsender" og at det spesifiseres i
systemspesifikasjonene for de systemløsninger som skal avgi informasjonen.

Kulepunkt 4: Begrepet bør harmoniseres med begrep som brukes i forslaget til "Forskrift om
egenandelstak 1" Her brukes "dato og klokkeslett"

Apotekforeningen er enig at i årsak til at egenandelsbeløp = 0 bør registreres for å kunne gi bedre
svar til pasienten ved spørsmål.

Kommentarer til ikrafttredelsestidspunkt
Forslaget til ny forskrift gir ikke tilstrekkelig grunnlag til å kunne vurdere det er mulig å gjen-
nomføre nødvendig utvikling av apotekenes IT-systemer innen det foreslåtte ikrafttredelsestids-
punktet 1. januar 2010.

På apoteksiden vil det i forholdsvis lang tid fremover (anslagsvis tre år fra 1. januar 2010) være i
bruk to ulike tekniske systemer for å fremme oppgjørskrav. Dette er APOK, som er den løsning-
en som brukes av alle apotek i dag, og Ml 8, som er den løsning som innføres i tilknytning til
eResept. Vi forutsetter at HELFO går gjennom spesifikasjonene for de to systemene og vurderer
om det er behov for endringer. Dette bør gjøres så raskt som mulig.

Hvis det er krav om endringer, vil det være nødvendig at leverandøren på apoteksiden, NAF-
Data AS, får anledning til å gi sin vurdering av når det lar seg gjøre å implementere endringene. I
verste fall kan det føre til at forskriften må tre i kraft senere enn ønsket i høringsbrevet.
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