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Høringssvar – Forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet  
 

 Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) høringsbrev og høringsnotat 8.12.2016 
vedrørende ovennevnte høring. 

Behandlingsreiser til utlandet er i dag en tilskuddsordning med egen post på statsbudsjettet. 
Ordningen ble etablert i 1976 og har vært varig fra 1997. Målsettingen med behandlingsreise til 
utlandet er at den skal bidra til bedret funksjon og livskvalitet, samt redusere symptomer forårsaket 
av sykdommen. 

Bekhterev Norge er tilknyttet Norsk Revmatikerforbund og er positiv til at ordningen 

forskriftsfestes. Våre medlemmer går inn under ordningen for behandlingsreiser til utlandet og har 

stor nytte og god effekt av tilbudet. Bekhterev Norge støtter departementets vurdering om å 

synliggjøre formålet med forskriften i formålsbestemmelsen. En forsvarlig og effektiv 

saksbehandling vil komme søkerne til gode. 

Vi er i all hovedsak enig i departementets forslag til ny forskrift for behandlingsreiser til utlandet.  

 

Bekhterev Norge vil komme med noen kommentarer og merknader til utkast til forskrift: 

- Vi savner et punkt om behov for å bidra til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av tilbudet 

gjennom å drive forsknings- og utviklingsarbeid. Det forutsettes imidlertid at dette ikke går på 

bekostning av antall behandlingsplasser. Vi ber om at midler til dette ikke tas fra bevilgningen til 

behandlingsreiser, men fra andre poster eller at det tilføres friske midler til dette arbeidet. 

- Vi er positive til at det gis åpning for å yte støtte til voksne som har behov for ledsager. Det er en 

forutsetning at antallet pasienter som får tilbud om behandlingsreise opprettholdes. Det må tilføres 

ekstra midler for å kompensere for den ekstra kostnaden den foreslåtte utvidelse av ordningen 

med ledsager vil medføre. 

 

Til §2 Virkeområde pkt. a. Det bør vurderes om det vil være mer formålstjenlig å benevne disse 

diagnosene i en gruppe med fellesbetegnelsen revmatiske inflammatoriske leddsykdommer.  



Til § 4 Vilkår om tildeling av behandlingsreiser, siste avsnitt. Vi har erfart at det kan forekomme 

uønskede hendelser og uroelementer på behandlingsreiser og savner at det i forslaget til forskrift 

gis mulighet til å håndtere dette på en god måte både for de det gjelder og for medpasienter. Dette 

kan skje ved at egnethet for å gjennomføre behandlingen vurderes, samt at ordensregler som 

gjelder følges og at det gis mulighet for sanksjoner ved avvik.  Vi er usikker på om dette er godt nok 

ivaretatt i forslaget til forskrift. Vi er opptatt av at de som deltar på behandlingsreise skal oppnå 

best mulig utbytte av tilbudet og sikre at dette blir ivaretatt på en god måte. 

 

Til § 7 Rett til ledsager. De som har behov for hjelp til å gjennomføre 

behandlingsopplegget/behandlingsprogrammet ved fysisk funksjonssvikt bør kunne gis slikt tilbud. 

Dette for at pasienten på best mulig måte skal ha nytte av behandlingspakken. Vi er usikre på om 

dette kommer klart nok frem i forsaget til forskrift.  

 

Bekhterev Norge vil få minne at behovet for behandlingsreise er langt større enn det er ressurser 

til, og er svært opptatt at antall pasienter som mottar tilbud om behandlingsreiser ikke reduseres 

som resultat av innføring av ny forskrift. Vi ber om at det tilføres ekstra ressurser som gjør at 

antallet som tilbys behandlingsreiser minst opprettholdes på dagens nivå og helst økes. 

 

Vi håper på positiv og velvillig behandling av våre innspill. 

 

Med vennlig hilsen 
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