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Høringssvar- Forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter 
(pasienttransport)

Det vises til høring om forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter av 12. 
september 2014. Lørenskog Kommune ønsker å gi kommentarer til det som foreslås i 
høringsnotatet. 

Lørenskog kommune støtter de forslag til endringer som er beskrevet i høringsnotatet. 
Endringen vil innebære en fornying av regelverket tilpasset målet om at digital 
kommunikasjon skal være den primære kanal for dialog mellom bruker og offentlig 
virksomhet. I tillegg er forslag til endringer en tilpasning av lov- og forskrift til gjeldende 
praksis. 

At regelverket forenkles og at informasjon gjøres mer tilgjengelig mener Lørenskog 
kommune i seg sjøl vil bidra til at samfunnet kan redusere kostnaden til administrering av 
ordningen for dekning av pasienters reiseutgifter. At en reduserer de administrative 
kostnadene i helseforetakene fører til at mer ressurser kan brukes på helsehjelp som vil 
komme pasientene til gode. Lørenskog kommune mener derfor at endringene er 
samfunnsøkonomisk lønnsomme. 

Det foreslås at det innføres en standard kilometergodtgjørelse uavhengig av om pasientene 
benytter kollektive transporttilbud, egen bil eller drosje. Sjøl om dette innebærer både at 
noen pasienter får mindre utbetalt og noen pasienter mer utbetalt, så mener kommunen at 
det er riktig at slik standardsats innføres. I tillegg foreslås det bestemmelser som kommunen 
mener  likevel vil fange opp de mest kostbare reisene gjennom å ha mulighet for refusjon av 
faktiske utgifter. Lørenskog kommune støtter også forslaget om å heve kilometergrensen fra 
3 km til 10 km for å ha rett til refusjon. Kommunen mener også at en gjennom å stille færre 
dokumentasjonskrav og innføre elektroniske løsninger via «min helse» på helsenorge.no, 
kan bidra til forenkling for pasientene og effektivisering av arbeidsprosesser for 
pasientreisekontorene. 

Det foreslås også endringer i regelverket for dekning av utgifter for foreldre ved innleggelse 
av barn i sykehus. Både det at to foreldre nå får rett til dekning av utgifter ved innleggelse i 
institusjon og at krav kan sendes et sted, mener Lørenskog kommune er noe som bidrar til 
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trygghet og forutsigbarhet for foreldre som kan være i en vanskelig situasjon. Kommunen 
mener at det ikke bør være nødvendig å stille krav om innkalling fra sykehus når én forelder 
ber om refusjon for reiseutgifter sjøl om de faktisk ikke følger barnet på reisen. En bør her ha 
tillit til at foreldre ikke kommer med urettmessige krav, og at det heller kan om mulig foretas 
stikkprøvekontroller.

Lørenskog kommune støtter også forslaget om å inkludere kommunale døgnopphold og 
kommunale dialysetilbud i forskriften om pasienttransport. Dette vil være en tilpasning av 
regelverket til de endringer som har kommet på grunn av innføring av 
Samhandlingsreformen.  Det vil også være en forenkling av regelverket at størrelse på 
egenandelen ikke knyttes opp mot vurdering av om pasienten har benyttet seg av fritt 
sykehusvalg, men at egenandel fastsettes til 135 kr ved reise til tilbud innen egen 
bostedsregion, til geografisk nærmeste sted eller når pasientens helseregion ikke kan tilby 
helsehjelpen. 

Høringsnotatet og de kommentarer som er nevnt over, er behandlet som orienteringssak i 
kommunens eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og i kommunens 
helse- og omsorgsutvalg. 
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