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Høring - Forslag til endringer i forskrift om stønad til helsetjenester i EØS-

land - gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet 
 

Legeforeningen viser til høringsnotat den 27. juni 2014 med frist for uttalelse den 1. oktober 

2014. Foreliggende høringsuttalelse har vært forelagt relevante organisasjonsledd. Innspillene 

er lagt til grunn for denne uttalelsen som er behandlet av foreningens sentralstyre.  

 

Legeforeningen støtter forslaget om å ikke stille krav til forhåndsgodkjenning, da det er 

nødvendig for å implementere pasientrettighetsdirektivet fullt ut, og overholde forpliktelsene 

etter EØS avtalen. Legeforeningen støtter også at pasienter skal gis rett til å motta et 

forhåndstilsagn fra HELFO for å avklare om pasienten har krav på stønad til slik helsehjelp i 

et annet EØS land. Vi forutsetter at det ikke er henvisende lege som fremsetter formell 

søknad om sykehusbehandling i utlandet. Vi forutsetter videre at et ikke kan kreves at 

henvisende lege skal oversette henvisningen til språket i det landet hvor behandlingen skal 

skje.  Legeforeningen kan ikke se at forslaget vil medføre økte administrative oppgaver for 

helsetjenesten av betydning.  

 

Legeforeningen er bekymret for hvilke konsekvenser forslaget kan ha for utvikling av 

antibiotika resistens i Norge. Antibiotika resistens er et stort problem i Europa, mens Norge 

har det laveste nivået i Europa. Det er anslått at den årlige kostnaden for antibiotika resistens 

i EU er på 1,5 milliarder euro og at 25.000 mennesker årlig mister livet på grunn av ikke 

virksom antibiotika. Legeforeningen savner en vurdering av de helsemessige og økonomiske 

konsekvensene forslaget kan ha på dette området, og ber om at dette vurderes nærmere.  

 

Legeforeningen er positiv til at departementet skal overvåke hvilken påvirkning forslaget vil 

kunne få for pasientstrømmer til andre EØS-land, og vurdere tiltak dersom dette påvirker 

muligheten til å opprettholde et godt helsetilbud i Norge. Legeforeningen ber også om at 

konsekvensene knyttet til en eventuell økning i antibiotika resistens overvåkes nøye.  
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