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Høringsinnspill 
 
Forslag til endringer i folketrygdloven, helseregisterloven og 
spesialisthelsetjenesteloven – innføring av automatisk 
frikortordning og etablering av nødvendige registre m.m. 
 
Det Norske Nettverket av Fontenehus, heretter benevnt som DNNF, er en 
paraplyorganisasjon for alle Fontenehus i Norge og har som oppgave å 
ivareta de Norske Fontenehus sine interesser i forhold til offentlige 
myndigheter og internasjonale institusjoner, samt drive interessepolitisk 
arbeid, opplæring og rådgivning til sine medlemmer. DNNF er en del av 
International Center for Clubhouse Development, Fontenehusene i Norge 
arbeider med rehabilitering av mennesker innenfor psykisk helse feltet. 
 
DNNF har bedt Fontenehusene om å komme med innspill/ kommentarer i 
forhold til denne høringen. Eventuelt innkomne innspill er tatt inn i denne 
høringsuttalelsen. 
 
DNNF har gjennomgått høringsdokumentet med tanke på ivaretakelse av 
våre medlemmers interesser, spesielt i forhold til personvern. 
DNNF stiller seg positivt til ordningen med automatiske frikort. Dette vil 
oppleves som en vesentlig lettelse for våre medlemmer. Det knytter seg 
imidlertid en usikkerhet til ivaretakelse av personvernet. Dette er allerede 
problematisert i høringsdokumentet. DNNF vil imidlertid understreke 
betydningen av dette. 
 
 Som det fremkommer av høringsdokumentet fra punkt 5.2.  Om 
taushetsplikt og ut kapitelet, er personvernet godt ivaretatt, men 
DNNF opplever til stadighet at det registreres brudd på taushetsplikten 
selv om lovverket er klart definert. DNNF etterlyser derfor strengere tiltak 
ved avvik, spesielt når man i forbindelse med innføring denne ordning 
legger til rette for en større ”flyt” av personinformasjon 
 
I forhold til problemstillingen i kapittel 6.2.3 Opplysninger i 
Egenandelsregisteret, ”Bør HELFO ha en oversikt over om tjenesten har 
utløst en egenandel og eventuell grunn til at den ikke har utløst en 
egenandel.” - HELFO bør ha oversikt over om tjenesten har utløst en 
egenandel og eventuell grunn til at den ikke har utløst egenandel. DNNF 
ser at dette er nødvendig for at HELFO skal kunne veilede brukeren. 
Dersom HELFO ikke har oversikt over dette, må brukeren i hvert enkelt 
tilfelle henvises til behandleren eller tjenesteyteren for å få klarhet i 
hvorfor tjenesten ikke er innrapportert som en betalt egenandel til 
Egenandelsregisteret. Angivelse av fritaksgrunn vil gjøre tjenesten mer 
tigjenglig for brukeren. 
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I forhold til problemstillingen i kapittel 6.2.6 Vurderinger om 
personvernkonsekvenser og personvernfremmende tiltak. 
Rett til å reservere seg. DNNF vurderer det slik at reservasjonsretten må 
vektlegges så mye at det skal veldig tungtveiende grunner til for å fravike 
den. DNNF mener at reservasjonsretten bør gjelde her. 
 
I forhold til problemstillingen i kapittel 6.3 Etablering av registre 
knyttet til administrasjon av syketransport, støtter DNNF 
departementets innstilling i forhold til hvem som skal være 
databehandlingsansvarlig, det vil si alternativ 2. 
 
I forhold til punkt 6.3.3 Registre for enkeltoppgjør. 
Samtykke, DNNF registrerer at bruker her må fylle ut et skjema for å 
fremme krav. Dette vanskeliggjør muligheten for å fremme krav for 
mange brukere med psykiske lidelser. Tjenesten blir derfor ikke 
tilgjenglig. 
 
I forhold til punkt 6.4.3 Departementets lovforslag. DNNF støtter her 
departementets forslag. Forslaget legger til rette for at den enkelte bruker 
selv kan velge bort denne servicen, noe som bygger oppunder individets 
rett til selvbestemmelse/ medvirkning. 
 
I forhold til punkt 6.6 Særlig om minstepensjonist spørring. DNNF 
registrerer at minstepensjonister er skjermet fra å betale egenandeler på 
noen områder, vi ønsker her å påpeke at flere av våre medlemmer har 
inntektsgrunnlag som ligger under og på høyde med minste pensjonister. 
Disse burde ha samme rettigheter som minstepensjonistene. DNNF regner 
med at departementet er innforstått med denne problemstillingen og tar 
den med seg i det videre arbeidet. 
 
Oppsummering 
 
DNNF stiller seg positivt til innføring av en automatisk frikortordning. 
Ordningen vil for mange oppleves som en vesentlig lettelse av det å 
fremme krav om frikort. DNNF har i denne høringsuttalelsen uttrykt 
bekymring for ivaretakelse av personvernet og etterlyser strengere 
sanksjoner ved avvik. 
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