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Referanse: 15/2387 
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Svartype: Med merknader 
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Tittel: Høringssvar til høring om fritt rehabiliteringsvalg 

Uttalelse: 

Svaret tar utgangspunkt i departementets vurderinger og forslag. 

Asker kommune er positiv til departementets forslag om at pasient- og brukerrettighetsloven §2-

4 femte ledd oppheves med den følge at det innføres fritt rehabiliteringsvalg som også omfatter 

de private rehabiliteringsinstitusjonene som har avtale med de regionale helseforetakene eller 

som er godkjent etter forskrift om fritt behandlingsvalg.  

Asker kommune bemerker at ordningen med en regional koordinerende enhet for tildeling/ ikke 

tildeling av rett til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten synes å fungere etter hensikten, og bør 

videreføres. Den regionale koordinerende enheten bidrar til å sikre lik praksis i helseregionen, 

noe som vurderes som mer krevende å sikre, dersom tildelingen gjøres lokalt ved den enkelte 

virksomhet. 

Asker kommune ønsker å understreke viktigheten i departementets poengtering av at fritt valg 

kun omfatter rehabiliteringsinstitusjoner som har den nødvendige kompetansen og 

tjenestetilbudet.  Kommunen deler departementets syn på at det regionale helseforetaket, som 

avtalepart, gis ansvaret for å kvalitetssikre tjenestetilbudet. 

Asker kommune anbefaler at departementet vurderer om det er hensiktsmessig at egenandelen 

ved de private rehabiliteringsinstitusjonene fjernes.  Vår vurdering er at like praksis i 

spesialisthelsetjenesten, uavhengig av institusjonenes eierforhold, vil gjøre det enklere for 

brukerne.  Asker kommune vil samtidig understreke fordelen ved at reiseutgiftene dekkes etter 

reglene for fritt behandlingsvalg. 

De foreslåtte endringene vurderes å styrke brukermedvirkningen i valg av tjenester, i tråd med 

Samhandlingsreformen.  I denne sammenheng understrekes betydningen av å velge en 

brukervennlig elektronisk søkefunksjon for valg av institusjon som er oversiktlig og enkel i 

bruk. 
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Asker kommune vil understreke at en helhetlig og godt koordinert helsetjeneste forutsetter at 

regional koordinerende enhet sikrer plass til tverrfaglig rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, 

også for sårbare grupper som henvises fra kommunene. Disse gruppene må ikke nedprioriteres 

til fordel for pasienter som henvises direkte fra sykehus.  

Vedlegg: - 

 


