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IVELAND KOMMUNE 
Iveland kommune 

 

Melding om vedtak 
 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet 

 

Postboks 8011 Dep 

0030  Oslo 

 

 

 
Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 

2014/812-

32933/2014 

Marit Setane, 90867310 H01 25.11.2014 

 

 

  

Høringsuttalelse Pasienters reiseutgifter ( pasienttransport)  
 

Vedlagt oversendes vedtak fra ovennevnte sak som ble behandlet av Levekårsutvalget i 

Iveland kommune 18.11.14 

 

 

 

Med hilsen 

Iveland kommune 

 

 

Marit Setane 

Arkivleder/saksbehandler 
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Arkiv: H01 
Saksmappe: 2014/812 -2779/2014 

Saksbehandler: GHE 

Dato:                   10.11.2014 

 

 

Saksframlegg 
 

Iveland kommune 

  
 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

36/14 Levekårsutvalget 18.11.2014 

 

Høringsuttalelse Pasienters reiseutgifter (pasienttransport)  
  

Rådmannens innstilling: 

 

Levekårsutvalget slutter seg til Rådmannens forslag til høringsuttalelse. Høringsuttalelsen 

blir sendt Helse og omsorgsdepartementet inn høringsfristen 26.11.2014, og saken blir tatt 

opp som orienteringssak i formannskapet og kommunestyret pga høringsfristen. 

 

 

Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 18.11.2014  

Behandling:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Levekårsutvalget slutter seg til Rådmannens forslag til høringsuttalelse. Høringsuttalelsen 

blir sendt Helse og omsorgsdepartementet inn høringsfristen 26.11.2014, og saken blir tatt 

opp som orienteringssak i formannskapet og kommunestyret pga høringsfristen. 

 

 

 

 

SAKSUTREDNING 
 

Rådmannen mener dette er en viktig høring med tanke på transporttilbudet til innbyggerne i 

Iveland kommune knyttet opp mot helsetjenestene som tilbys lokalt.  I det daglige opplever 

ansatte og pasienter utfordringer med tanke på pasienttransport og ikke minst fraværet av 

mulighet til å kunne få fri/gratis pasienttransport til kommunale helsetjenester. I den 

annlednig ønsker administrasjonen å belyse følgende til høringsnotatet: 

 

Høringsuttalelse fra Iveland kommune vedrørende forenkling av regelverket for 

dekning av pasienters reiseutgifter (pasienttransport) 

  

Iveland kommune har følgende merknader til foreliggende høringsnotat: 

  

Til punkt 4.6.2 Utvidet dekning ved vanskelige kommunikasjonsmessige forhold 

Pasienter har i dag rett på dekning av utgifter til annen transport enn billigste rutegående 

dersom kommunikasjonsmessige forhold gjør det nødvendig. I Iveland kommune er den 
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offentlige kommunikasjonen ikke så godt utbygget at pasientene har et reelt alternativ til å 

kjøre bil. 

 

Man støtter videreføring av ordningen, og anbefaler at ordningen blir så forenklet at det blir 

praktisk mulig for alle å benytte den, uten å behøve bistand fra kommunal helsetjeneste for å 

forstå ordningen og bestille reisen samt få dekket reisen sin. 

  

Til punkt 8.3.1  

Som følge av samhandlingsreformen, bygges det opp nye tilbud til pasientene i kommunal 

regi. Oppgaver flyttes fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Når slike tilbud gis i 

spesialisthelsetjenesten, dekkes reiseutgiftene etter syketransportforskriften. Når samme 

tilbud gis i kommunal regi, refunderes reiseutgiftene kun hvis det gis tjenester som nevnt i 

folketrygdloven kapittel 5. Det innebærer at reisen dekkes hvis hjelpen gis av lege, men ikke 

hvis den gis av sykepleier. 

I tillegg kan det påpekes at Sørlandet sykehus`s Utviklingsplan 2030 som vedtas rett over 

nyttår, legger store føringer for endringer i tilbudet knyttet opp mot rus og psykisk helse. Mer 

av oppgavene forventes utført i kommunene, og dette vil gi pasientene store utfordringer 

knyttet til kostnader til kommunalt psykisk helse og rus tilbud, da dette ikke dekkes slik 

lovverket er i dag. 

 

I Iveland kommune har man svært god erfaring med psykisk helsetjeneste samlokalisert med 

legekontor, jordmor og helsestasjon. Det er et paradoks at personer med f.eks legetime eller 

avtale om babyveiing på helsestasjon kan få dekket reisen, men at timeavtalen 

for samtaleterapi hos psykiatrisk sykepleier må pasientene dekke selv. 

 

Det er bra for psykiatripasienter å øve seg i å møte opp i lokalene til Psykisk helsetjeneste, og 

det er ressurseffektivt og tverrfaglig nyttig at psykiatrisk sykepleiere jobber i samme lokale 

som de øvrige kommunale helsetjenestene istedenfor å kjøre hjem til alle pasientene. 

Man anbefaler derfor sterkt at kommunal psykiatri og rus tjeneste tas med i ordningen i 

tillegg til kommunal øyeblikkelig hjelp tilbudet som foreslås. 

Videre bør det tas høyde for ytterligere oppgaveoverføringer fra spes. helsetjenesten, og 

tilhørende behov for utvidelse av ordningen 

 

Sammendrag/ konklusjon 

Høringsuttalelsen sendes elektronisk til Helse- og omsorgsdepartementet innen onsdag 

26.november. 

 

postmottak@hod.dep.no  
 

Vedlegg:    

 

Høringsbrev: 

http://www.regjeringen.no/pages/38811157/horing_vp.pdf 

 

Høringsnotat: 

http://www.regjeringen.no/pages/38811155/Hoeringsnotat-reiseutgifter.pdf 
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