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Rådmannens innstilling
Holmestrandkommunelar seg høre i hht.nedenståendesaksutredning.

02.09.2014 Behandlingen i Utvalget for oppvekst og omsorg

Rådmannensinnstillingbleenstemmigvedtatt.

Utvalget for Oppvekst og omsorg henstiller til BYSTYRET å gjøre følgende VEDTAK:

Holmestrandkommunelar seg høre i hht.nedenståendesaksutredning.

Dokumenter i saksmappen
Nr T Dok.datoAvsender/Mottaker
1I27.06.2014 Det kgl. Helse- og

omsorgsdepartement

Tittel
Høring- Forslagtil endringeri forskrift
om stønadtil helsetjenesteri E0S-
land gjennomføringav
pasientrettighetsdirektivet

Sammendrag
Holmestrandkommunehar mottatthøringsbrevog høringsnotatfra HOD datert27.06.14, med
høringsfristden 01.10.14.

Saksutredning



Saken omhandlerfinansiering av annenlinje spesialisthelsetjenester for norske borgere i andre
EC3S-land.
Forslaget i høringsnotatet utvider altså dagens refusjonsordning til også å omfatte
sykehusbehandling.
Dagens refusjonsordning som begrenses til helsetjenester utenfor sykehus er svært uheldig for
kommunene idet vi må dekke både egenandeler og det trygden ville betalt om behandlingen hadde
funnet sted i Norge. Vi uttalte oss svært skeptisk til dette da det ble foreslått, men ble dessverre
ikke hørt.

Konsekvensene for kommunene ved dette forslaget kan bli et økt smittepress ved at innbyggere
får behandling i land hvor MRSA , ESBL osv (multiresistente bakterier) er langt mer endemiske
enn her. Dette kan medføre store kostnader selv kun ved enkelttilfeller for den kommunale
helsetjenesten. Dette er ikke omtalt i høringsnotatet, heller ikke i kap. 5 om økonomiske og
administrative konsekvenser. Smittevernperspektivet må således inn ved forslag om planlagt
sykehusbehandling i andre land enn de nordiske og Nederland, som er de E0S-landene hvor
sykehusene er frie for MRSA.

Faktaopplysninger

Juridiske forhold

økonomiske konsekvenser
Høringen i seg selv gir ikke økonomiske konsekvenser, men de foreslåtte tiltakene kan gi det ved
økt bruk av sykehusbehandling utenfor Norden og Nederland.

Barn og unges interesser

Miljøkonsekvenser

HMS/Folkehelse

Vurderinger

Videre behandling
Bystyret


