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HØRINGSSVAR  - Forslag til forskrift om endring av forskrift om
egenandelstak 1 mv. - innføring av automatisk frikortordning

Arbeids- og velferdsdirektoratet viser til "HØRING - forslag til forskrift om endring av forskrift om
egenandelstak 1 mv. - innføring av automatisk frikortordning av 17. desember 2008. Vi vil med dette
formidle våre kommentarer og gjøre en vurdering av den nye forskriften. Vi avgrenser oss fra å ikke
kommentere på det øvrige innholdet i oversendelsesleveransen.

Vårt hovedinntrykk er at den nye forskriften ivaretar behovene til den nye automatiske
frikortløsningen på en hensiktsmessig måte. Vi ser det som positivt at behandlere og tjenesteytere med
dette blir pliktig til å sende inn oppgjør og egenandelsinformasjon med tilfredsstillende hyppighet og
kvalitet til Helsedirektoratet. Forskriftsendringen vil bidra til at den nye frikortløsningen blir en god
tjeneste for brukerne.

Vi har identifisert et forhold som krever oppklaring og presisering i det nye forskriftsforslaget til
folketrygdlovens § 5-3. Dersom forskriftsteksten blir stående, omfattes ikke egenandelsinformasjon fra
saksbehandling av refusjon til den enkelte bruker ved pasientreiser (enkeltoppgjør). Innsending av
egenandelsinformasjon fra enkeltoppgjørene bør heller ikke underlegges krav om 14 dager etter utført
reise,  men kravet bør oppstå fra det tidspunktet den saksbehandlende enhet har mottatt kravet. Forslag
til ny § 6a:

Behandlere og tjenesteytere som har inngått avtale om direkte oppgjør skal, uten hinder av
taushetsplikt, sende alle egenandelsopplysninger til Helsedirektoratet eller det organ
Helsedirektoratet bestemmer. Krav om direkte oppgjør må sendes innen fjorten dager etter at den
aktuelle behandlingen, jenesten eller reisen er utført. Egenandelsinformasjon fra enkeltoppgjør ved
pasientreiser må sendes innen fjorten dager etter at saksbehandlende enhet har mottatt kravet fra
pasient. Regningen/egenandelsinformasjonen må inneholde informasjon om takst/beløp for betalt
egenandel, medlemmets fødselsnummer eller annen entydig identifikasjon, samt dato og klokkeslett for
behandlingen eller reisen. Helsedirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra krav om
fødselsnummer eller annen entydig identifikasjon.

Arbeids- og velferdsdirektoratet forutsetter at for enkeltoppgjør trer forskriften i kraft først når
området er overført til de regionale helseforetakene.
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