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Forslag til forskrift om endring av forskrift om 
egenandelstak 1 mv. – innføring av automatisk 
frikortordning 
 
FFO viser til tilsendt høringsnotat om innføring av automatisk frikortordning og vil 
komme med noen kommentarer til forslagene. 
 

FFOs hovedsynspunkter 
• FFO støtter innføring av en automatisk frikortløsning 
• FFO mener at kravene til hyppighet og kvalitet reguleres i forskrift om 

egenandelstak 1. 
• FFO mener at en bør gjennomføre stikkprøver og evalueringer for å se om 

kravene i forskriften etterleves. 
• FFO mener at forskriften bør angi krav til innsending av egenandelsopplysninger 

hver fjortende dag. 
• FFO mener at departementet må sikre at de datatekniske løsningene som 

behandlere og tjenesteytere skal benytte, er godt nok utviklet slik at de kan 
ivareta de nødvendige innrapporteringskrav. 

• FFO ber departementet ha en spesiell overvåkenhet i forhold til innrapportering i 
forbindelse med pasienttransport og at dette fungerer tilfredsstilende. 

Innledning 
FFO mener at forslaget om å innføre en automatisk frikortløsning vil være en 
forenkling av systemet sammenlignet med den eksisterende ordningen der 
kvitteringer for betalte egenandeler må samles sammen og leveres på det lokale nav 
kontor. En automatisk frikortløsning vil innebære at brukerne automatisk får tilsendt 
frikort når egenandelstaket er nådd.  
 
Til tross for at FFO mener at en automatisk frikortløsning vil være en forbedring 
sammenlignet med dagens ordning, er det noen forutsetninger som må være oppfylt 
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for at ordningen skal kun fungere tilfredsstillende. Dette knytter seg bl.a. annet til krav 
og rutiner for innrapportering av betalte egenandeler.  

4.1.2 Forskriftsregulering 
FFO er enig med departementet i at det er nødvendig å forskriftsfeste kravene til 
hyppighet og kvalitet i oppgjør. FFO mener det vil være mest hensiktsmessig å ta inn 
en felles bestemmelse om krav til innsending av egenandelsopplysninger i forskrift 
om egenandelstak 1 slik departementet foreslår. 

4.2 Krav om innsending av opplysninger om alle betalte egenandeler 
FFO mener det er helt nødvendig at alle som betaler egenandeler har sikkerhet for at 
de betalte egenandelene innrapporteres hyppig, slik at det ikke oppstår unødige 
forsinkelser i utløsning av frikort. Spesielt må det påpekes at innrapporteringskravene 
og rutinen også må omfatte betalte egenandeler som ikke utløser takst for 
tjenesteyter. FFO mener at Helsedirektoratet må sikre at forskriftskravene om 
hyppighet og kvalitet i innrapporteringen må etterleves ved å gjennomføre 
stikkprøver og evalueringer av ordningen.    

4.3 Krav til hyppighet og kvalitet på innsendingen av oppgjør 
Slik det går fram av høringsnotatet er det i dag stilt varierende krav til hvor ofte 
oppgjør må sendes inn. For enkelte behandlere og tjenesteytere er det krav om 
innsending en gang i måneden. Offentlig poliklinikker har fire måneder, mens for 
andre stilles det ikke krav til hyppighet utover det som følger av folketrygdlovens § 
22-13 om fremsetting av krav om refusjon inne seks måneder. FFO mener at disse 
kravene ikke er forenelige med en automatisk frikortløsning, og vil be departementet 
sørge for at det blir stilt krav til alle behandlere og tjenesteytere som praktiserer for 
trygdens regning at innrapportering skal skje hver fjortende dag. Det er i denne 
sammenheng viktig at det også sikres at disse kravene innbefatter alle egenandeler, 
også de som ikke utløser refusjon for behandler. 

5.1 Leverandører av datasystemer til behandlere og tjenesteytere 
Kvaliteten på de datatekniske løsningene som behandlere og tjenesteytere benytter 
for direkte oppgjør er helt avgjørende for at en automatisk frikortløsning skal fungere 
godt. Med erfaringer fra e-Reseptpiloten i Stor-Elvdal der journalsystemet som skulle 
undrestøtte innføringen av e-Resept ikke var ferdig utviklet slik at det oppsto 
problemer. FFO vil derfor be departementet sikre at de datatekniske løsningene som 
skal understøtte en automatisk frikortløsning tilfredsstiller kravene til innrapportering 
som stilles i forskriften før ordningen iverksettes. 

Egenandeler ved pasienttransport 
Pasienttransport utgjør en betydelig del av de totale egenandelene som faller inn 
under egenandelstak 1. Det er derfor helt nødvendig at rutiner for innrapportering av 
egenandeler for pasienttransport fungerer på en god måte. Pasienttransport foregår i 
stor grad av private aktører som sender inn krav om betalte egenandeler og krav om 
refusjon. FFO mener at det er helt avgjørende at de regionale helseforetakene når de 
nå får ansvaret for pasienttransporten, sikrer at avtaler om pasienttransport 
inneholder klare og entydige krav om kvalitet og rutiner for innsending av oppgjør slik 
at det ikke oppstår unødige forsinkelser. FFO ber derfor departementet ha en spesiell 
overvåkenhet på pasienttransporten.   
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Avslutning 
FFO støtter som tidligere nevnt innføring av en automatisk frikortløsning. Vår støtte 
forutsetter imidlertid tydelige krav, og forsikring om at krav og rutiner for 
innrapportering av alle egenandeler fungerer tilfredsstillende. FFO mener at 
departementet må sikre at ordningen vil fungere etter hensikten, og at piloten som 
skal gjennomføres i Tromsø vil avdekke eventuelle svakheter i systemet. FFO mener 
at det er avgjørende at alle ledd som har betydning for at en kvalitetsmessig god og 
hyppig innrapportering er på plass, før ordningen gjøres landsdekkende. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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