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Høring - Forslag til endringer i folketrygdloven, helseregisterloven
og spesialisthelsetjenesteloven - innføring av automatisk
frikortordning og etablering av nødvendige registre m.m.

LHL har  gjennomgått ovennevnte høringsnotat og har følgende kommentarer.

Kommentarer
Som skjermingsordning er egenandelstak 1 av stor betydning for mange mennesker -
ikke minst for mennesker med kronisk sykdom. De fleste opplever det som en
tidkrevende ekstrabelastning å måtte samle på og holde orden på kvitteringer og så søke
NAV for å få frikort. LHL er positiv til et system med automatisk frikort for
egenandelstak 1, fordi det vil bety lettelser i mange kronisk sykes hverdag og sikre at alle
som har rettigheter, får frikort - også de som selv ikke kjenner rettighetene sine godt nok
eller greier å følge dem opp.

LHL advarte i forrige høringsrunde mot at det ble satt i gang en for rask omlegging. Det
er synd hvis ellers fornuftige omlegginger må stanses eller utsettes - fordi forarbeidet
ikke har vært godt nok. Ifølge informasjon fra Norsk Psykologforeningen er den planlagte
prøveordningen i Tromsø fra mars/april 2009 utsatt til alle juridiske sider ved ordningen
er avklart (www. s kolo forenin en.no) LHL mener det hadde vært å foretrekke hvis
departementet hadde fremmet hele saken i en samlet høring. Det hadde gitt bedre
oversikt. LHL forutsetter at det nå settes inn nok ressurser til å sikre at alle nødvendige
vurderinger og avklaringer gjøres før det settes i gang prøveprosjekter.

Innføring av automatisk frikortordning forutsetter at det i helseregisterloven gis hjemler
til etablering av et egenandelsregister og registre for digitalisering av saksbehandling og
administrasjon knyttet til oppgjør for syketransport. LHL ser at dette er nødvendig for å få
til en ordning med automatisk tilsending av frikort. Vår forutsetning er at brukerens
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rettigheter og personvern står fast og etterleves. Vi forutsetter også at både tekniske
løsninger og rutiner som skal sikre regelmessig innsending av opplysninger, er på plass
før ordningen iverksettes. Dette er for øvrig den samme holdning som LHL har inntatt i
forhold til ny helseregisterlov.

Kommentarer til enkeltbestemmelser

Helseregisterloven
§ 6 c Registre for saksbehandling og administrasjon og§ 15 Taushetsplikt
LHL mener det må godtas at opplysninger om betalte egenandeler kan behandles uten
samtykke fra den registrerte. Slik det er presisert, skal saksbehandling begrense seg til å
avgjøre om det kan treffes vedtak om frikort og refusjon av betalte egenandeler.

LHL mener det er viktig og riktig at den enkelte bruker har rett til å reservere seg både
mot at opplysninger om betalte egenandeler blir registrert i registeret og at opplysninger
blir utlevert til helsepersonell eller til helseforetakene i forbindelse med oppgjør om
syketransport. Med en reservasjonsrett mener LHL at det tas nødvendige
personvernhensyn. Vi understreker betydningen av at det blir bredt informert om at den
enkelte har rett til å reservere seg.

Egenandelsforskriften
Ad Kapittel 1 Generelle bestemmelser
Formålet med registeret er foreslått å være administrativ saksbehandling av utstedelse av
frikort og refusjon av egenandeler. LHL er tilfreds med at § 3 uttrykkelig slår fast at
person- og helseopplysninger i Egenandelsregisteret ikke kan brukes til andre formål enn
det som er nevnt i § 2 og at opplysninger om diagnose eller sykdom ikke kan registreres.

Ad Kapittel 2 Innsamling og behandling av opplysninger i Egenandelsregisteret,
kvalitetskontroll m. v.
I § 7 slås fast at opplysningene om betalte egenandeler skal sendes inn senest 14 dager
etter at egenandelen er betalt.

I forrige høringsrunde beskrev høringsnotatet at det både var ulik praksis for innsending
hos de ulike behandlere og tjenesteytere og at det manglet avklaring på tekniske
løsninger. I tillegg gjensto forhandlingene mellom myndighetene og organisasjonen. LHL
mener det må legges inn hjemmel for sanksjoner overfor behandlere eller tjenesteytere
som ikke følger opp innsendingsplikten og innsendingsfristen. Hvis det ikke skjer, frykter
LHL at mange brukere med rett til frikort får unødig lang ventetid og ekstra egenandels-
utlegg før frikortet kommer.
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Informasjon og alternative løsninger
Tilstrekkelig og god informasjon vil være av avgjørende betydning både i forkant av
omleggingen og etter at automatisk frikortordning er innført. Det legges opp til at brukere
skal kunne få informasjon om status på innrapporterte egenandeler ved henvendelse til
HELFOs servicesenter. På litt lengre sikt er målet å tilrettelegge internettjenesten Min
Side til også å omfatte automatisk frikort. Vi forstår høringsnotatet slik at brukere etter en
overgangsfase ikke skal bruke NAV i forbindelse med egenandeler.

LHL vil igjen vise til hva Regjeringen selv uttalte i St.meld. nr. 17 (2006-2007) Eit
informasjonssamfunn for alle jfr. "Regjeringas målsetjing er at all teknologisk utvikling
innan IKT og media skal byggje på prinsippet om universell utforming. "
Vi forutsetter at denne målsettingen også gjelder i dette tilfellet. Vi vil videre påpeke at
uansett hvor godt tilrettelagt de elektroniske løsningene blir, vil likevel ikke alle kunne
benytte disse. Det må derfor i overskuelig framtid også finnes alternative løsninger.

Med vennlig hilsen
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