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Til: 
Helse- og omsorgsdepartementet 

Fra: 
Brukerutvalget 
Finnmarkssykehuset HF 

Høring Forenklet regelverk for dekning av pasienters reiseutgifter (Pasienttransport) 

Brukerutvalget har behandlet høringsnotatet i sitt arbeidsutvalg 20. oktober 2014 og ønsker 
med bakgrunn i denne behandlingen å komme med følgende høringsuttalelse på forenklet 
regelverk: 

Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset er positive til hovedprinsippene for endringer/
forenklinger som foreslås i høringsnotatet. Reise til/fra behandling er generelt krevende for en 
stor del av de reisende. Særlig gjelder dette i Finnmark med lange avstander og lang reisetid. 
Når man i tillegg skal bruke mye tid og ressurser på reiseregninger i etterkant så oppfattes 
dette som en ekstra belastning på pasienten. At man nå ønsker å forenkle denne delen av 
reisen er Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset positiv til. 
Vi påpeker nødvendigheten av praktisk bistand til å fremme krav om dekning av reise og 
oppholdsutgifter til de som har behov for det. 

Brukerutvalget er også grunnleggende enig i ønsket om og behovet for effektivisering i 
helsesektoren slik at en større del av budsjettene kan brukes direkte i pasientbehandlingen. 
Effektiviseringen må likevel ikke gå på bekostning av pasientens helse eller skape for store 
ulemper for pasienten.  Brukerutvalget ønsker spesielt at man verner om pasienter som har 
lang reisevei, som reiser ofte og som er sykest. De som reiser ofte slipper nå administrasjon 
av reisene sine i større grad enn tidligere.     
Lang reisevei til behandler gir økte kostnader til kost og losji. 
Satsene til dette er ikke i samsvar med de faktise utgiftene noe som gir negative konsekvenser 
for pasienter som må overnatte 
Standard sats for bruk av bil, kost og losji bør være i tråd med gjeldende satser for staten. 
Egenandelstaket foreslås ikke endret i negativ retning. Dette er Brukerutvalget fornøyd med. 
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Pasientreiser lukker for all kundebehandling utenom vanlig kontortid. Dette samsvarer ikke 
med de behov som oppstår når pasienter utskrives etter kontortid. 

Brukerutvalget er bekymret for at forslag til endringer vil ramme Finnmarkssykehuset hardere 
enn andre foretak hva gjelder både arbeidsmengde og økonomi. Siden foretaket har flest lange 
reiser vil antallet reiseregninger ikke reduseres i samme grad som i andre foretak. Det betyr at 
foretaket i administrering av reiseregninger ikke får samme økonomiske gevinst som andre 
foretak. Kostnadene til reiser reduseres heller ikke i samme grad som hos andre da 
besparelsene skal ligge på kortere reiser som foretaket har færrest av og at ledsagelse i større 
grad skjer med fly enn med bil. Finnmarkssykehuset får ikke mulighet til samme 
effektivisering og må kompenseres for dette slik at ikke pasientbehandlingen må lide. 

Med vennlig hilsen 

Brukerutvalget 
Finnmarkssykehuset HF 

Unn Salamonsen 
Leder
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