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Svar på horing om endring av prioriteringsforskriften - helsehjelp til personer
som oppholder seg ulovlig i landet

Vi viser til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 25. november 2010, vedlagt
høring om endring av prioriteringsforskriften.

Forslaget innebærer at prioriteringsforskriften § 1 endres ved at det angis nærmere
hvem som har rett til helsehjelp i riket. Forslagets § 1 første ledd er en selvstendig
bestemmelse som stiller uttømmende vilkår for når en person har rett til helsehjelp
etter hele kap. 2 i pasientrettighetsloven, og det gis bl.a. en definisjon av "fast opphold i
riket", jf. første ledd bokstav a). Det kan derfor være mulig å tolke inn under § 1 første
ledd bokstav a) noen av de personer som er berøvet frihet og omfattet av
folketrygdloven § 2-17. En slik person vil ikke være omfattet av § 1 fierde ledd bokstav
g) fordi fierde ledd gjelder eksplisitt personer som ikke omfattes av første eller tredje
ledd.

Vi vil derfor forslå følgende ordlyd i § 1 første ledd bokstav a):

"har fast opphold i riket, det vil si opphold somikke er omfattet av folketrygdloven § 2-17
og som er ment å vare eller har vart minst 12 måneder, eller".

Videre vil vi reise spørsmål om det vil være tilstrekkelig at forskriften til
folketrygdloven § 2-17 siste ledd, viser til prioriteringsforskriften mht. helsetjenester.

Etter folketrygdloven § 5-2 andre ledd har forsørgede ektefelle og barn til medlemmer i
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folketrygden rett til stønad etter kap. 5 dersom de oppholder seg i Norge. Disse er ikke
selv medlemmer og har ikke nødvendigvis rett til helsetjenester etter
gjensidighetsavtale med annet land. Slik vilkåret i utkastets § 1 første ledd bokstav a) er
utformet, kreves det et opphold som er ment å vare eller har vart i minst 12 måneder.
Hvis denne gruppen hadde hatt slike opphold, ville de fieste av dem hatt medlemskap i
folketrygden og bestemmelsen i folketrygdloven § 5-2 andre ledd ville ha vært
overflødig.

Etter forslaget skal denne gruppen ha helsehjelp etter fierde ledd, eventuelt tredje ledd
for barn som er under 18 år. Etter kommunehelsetjenesteloven § 2-1 første ledd har
enhver rett til nødvendig helsehjelp i den kommune der vedkommende bor eller
midlertidig oppholder seg. Dette er en videre rett til helsehjelp enn det som er angitt i
prioriteringsforskriften § 1 fierde ledd. I denne forbindelse vil vi også vise til
Arbeidsdepartementets svar på høring om forslag til ny kommunal helse- og
omsorgslov (fierde avsnitt i brev av 18.1.2011 til HOD, vår ref. 201003808/KRH).
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