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Høring – utkast til forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land (ny 
ordning for refusjon av pasienters utgifter til helsehjelp (ikke-sykehusbehandling) i 
andre EØS-land) 

 
Det vises til høringsnotat av 5. mai 2010.  
 
Norsk Manuellterapeutforening (NMF) takker for invitasjonen til å avgi høringsuttalelse og har 
følgende kommentarer:  
 
Ad. kapittel 2 
Kap. 2.3.5 vedrørende skillet mellom sykehusbehandling og ikke-sykehusbehandling 
Refusjonsordningen skal være begrenset til ikke-sykehusbehandling. Skillet mellom 
sykehusbehandling og ikke-sykehusbehandling kan imidlertid være vanskelig å trekke, slik at en 
del tilfeller kan havne i «gråsonen».   
 
NMF er glad for at departementet understreker behovet for god generell informasjon, herunder 
risikoen for at pasienten ikke får dekket utgiftene dersom helsehjelpen for eksempel anses å være 
sykehusbehandling. Sett på bakgrunn av de mulige økonomiske konsekvensene for pasientene, og 
betydningen dette vil kunne ha for valgfriheten av tjenester, mener NMF at myndighetene må 
informere konkret om hvilke typer behandlinger som gir refusjon. I tvilstilfeller bør det være mulig 
å få et bindende forhåndstilsagn fra myndighetene.  
 
Ad Kapittel 3 
Kap. 3.2 Henvisning mv. som vilkår for refusjon 
Departementet opplyser at manuellterapeut kan henvise til legespesialist og fysioterapeut. Vi 
gjør oppmerksom på at manuellterapeut også kan rekvirere radiologiske undersøkelser, jf. Ot. 
prp 28 (2005-2006), og ber departementet innarbeide dette.  
 
NMF merker seg at nasjonale krav til henvisning/rekvisisjon må oppfylles før behandling kan skje 
på det offentliges bekostning i annet EØS-land, og støtter det fremlagte forslaget på dette 
punktet.    
 

Kap. 3.3.2 Spesialistgodkjenning og lignende 
For enkelte behandlingsformer er det vilkår for stønad eller bruk av særskilt takst at 
tjenesteyteren har særskilt kompetanse eller tilleggsutdanning. For å få stønad til manuellterapi i 
utlandet, foreslår departementet at pasienten må kunne dokumentere at behandleren har 
kompetanse tilvarende mastergradutdanningen ved Universitetet i Bergen.  NMF støtter dette.  
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