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OGSÅ SENDT PER E-POST TIL POSTMOTTAK@HOD.DEP.NO 
 
HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM ENDRING OM EGENANDELSTAK 1 - 
INNFØRING AV AUTOMATISK FRIKORTORDNING 
 
Det vises til tilsendt høringsutkast datert 17. desember 2008, med høringsfrist 20. februar 
2009. 
 
Helse Nord vil først uttrykke at en ordning med automatisk utsending av frikort, herunder 
også elektronisk registrering av betalte egenandeler, er et svært brukervennlig tiltak. Samtidig 
vil dette på noen områder innebærer at manuelle rutiner ved lokale NAV-kontor blir erstattet 
med manuelle rutiner og økt administrasjon ved helseforetakene. Dvs at en forenkling av 
Helsedirektoratets fremtidige forvaltning av egenandelsområdet innebærer det motsatte for 
helseforetakene. Dette må tas hensyn til i forbindelse med finansiering av helseforetakene. I 
det videre vil uttalelsen bli delt inn i egenandeler pasientreiser, og egenandeler poliklinikker. 
 
Egenandeler poliklinikker 
Vi viser til vedlagte brev til Arbeids og velferdsdirektoratet 17.11.2008, hvor vi presiserte tre 
grunnprinsipper for en god løsning: 
 

- Løsningen burde ut fra ressurshensyn i HF’ene splittes i to uttrekk. Ett for 
takstrefusjon og ett for egenandeler. 

- Utstedelse av frikort bør skje på bakgrunn av betalte egenandeler og ikke utfakturerte 
egenandeler. 

- Frikortstatusen må gjøres tilgjengelig i forsystemene slik at personellet får dette 
automatisk opp på kontakttidspunktet med pasienten 

 
Begrunnelsen for å splitte uttrekket i to er at refusjonsuttrekket er den biten som krever mer 
saksbehandling av NAV og mer tid til å foreta uttrekk, mens egenandelsrapporteringen er en 
enkel innrapportering over betalte egenandeler som det ønskelig å sende hyppigere. 
 
En utstedelse av frikort basert på betalte egenandeler er i hht vår forståelse og nåværende 
praktisering av lovteksten. En praksis der en endrer til utfakturerte egenandeler vil skape 
innkrevingsproblemer og inntektstap for HF’ene siden frikort kan bli utstedt uten at pasienten 
har betalt egenandel.  
 
Uten at disse prinsippene blir lagt til grunn vil omleggingen medføre fordoblet arbeid med 
innsendelse (2 ganger pr måned istedenfor månedlig) uten at vi vil få økte inntekter, bortsett 
fra en marginal rentebesparelse. 
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I dag må HF’ene manuelt registrere frikortstatus inn i PAS. Hvis det offentlige får et slikt 
register vil det være naturlig at andre offentlige instanser gis en hensiktsmessig tilgang til 
dette med bakgrunn i et ønske om en mer effektiv forvaltning. 
 
Skal det være krav om betalt egenandel, kan ikke frist settes til 14 dager etter utført 
behandling, men til tidligst 14 dager etter at pasient faktisk har betalt egenandelen. Dersom 
dette skal praktiseres som 14 dager etter utført behandling, må det være mulig å korrigere i 
etterkant dersom pasient ikke betaler egenandelen eller ved feilrapportering. Det foreslås en 
frist på for eksempel 3 eller 6 måneder for å korrigere opplysninger om betalte egenandeler. 
For krav om oppgjør foreslår vi at fristen følger foreldelsesloven.  
 
Egenandeler pasientreiser 
Dette er egenandeler som pasient betaler til 3. part, og dette stiller helt andre krav og 
utfordringer i forhold til egenandeler som betales direkte til helseforetaket. Vi oppfatter at 
krav til elektronisk rapportering av egenandeler kun omfatter de tilfeller hvor det er inngått 
avtale mellom helseforetak og transportør om direkte oppgjør, jf kapittel 6.7 og forslag til ny 
tekst i §16, 2. ledd. Dette selv om heller ikke dette etter vår oppfatning inngår i begrepet 
”aktører som utfører behandling eller yter tjenester for folketrygdens regning”. Dette er 
utgifter som dekkes av helseforetakene.  
 
Frist og hyppighet for innsending av krav fra transportører vil følge avtale mellom partene. Vi 
kan ikke støtte forslag om at det gjennom forskrift skal kreves at transportør skal sende krav 
om oppgjør for reisen innen 14 dager etter at transport har funnet sted. Mange av avtalene i 
dag legger til grunn månedlig fakturering fra transportør, og endring av dette til hver 14 dag 
eller ukentlig vil ha store konsekvenser for helseforetakenes likviditet, rentekostnader samt 
saksbehandlingskapasitet.  
 
I tilfeller hvor det ikke er inngått avtale om direkte oppgjør mellom helseforetak og 
transportør, og hvor pasient legger ut for reisen selv, vil det fremdeles være behov for 
registrering av egenandelsinformasjon etter innsending fra pasient. Dette vil omfatte to 
forhold: 
 

- Innsending av krav om refusjon utgifter enkeltoppgjør, hvor helseforetakene fra 
1.1.2010 vil være saksbehandlingsenhet. Her må frist for elektronisk rapportering av 
trukket egenandel være tidligst 2 uker etter saksbehandlet krav og ikke 2 uker etter 
foretatt reise. 

- Betalte reiseutgifter under egenandelstaket. Her må det avklares hvem som skal 
saksbehandle disse kravene, og hvis dette evt. skal være helseforetakenes 
saksbehandlingsenheter for pasientreiser må det inngås avtale om kjøp av tjenester fra 
disse 

o Det vises for øvrig til kommentar over under poliklinikk vedr. foreldelse. 
 
Det foreslås en forskriftsendring med virkning fra 1. april 2009. Helseforetakene overtar først 
ansvar for utføring av enkeltoppgjør (rekvisisjonsutsteding av kommunikasjonsmessige 
grunner og refusjon av reiseutlegg) 1.1.2010. Fristen kan ikke overholdes på pasientreiser.  
 
Det er helt avgjørende at det samtidig som helseforetakene overtar saksbehandling av 
enkeltoppgjør pasientreiser er oppslagsmuligheter i frikortløsningen for helseforetakene. Hvis 
ikke dette er tilstede, vil det innebære at pasient får trukket egenandel selv om en har frikort 
og ikke har dokumentert dette. 
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Syketransportforskriften regulerer pasientens rett til dekning av utgifter til undersøkelse og 
behandling. Hovedprinsippet er reise til nærmeste sted med billigste rutegående 
transportmiddel. Disse reisene dekkes stort sett av pasienten selv, og søkes refundert i ettertid. 
Mange av disse reisene er under egenandelsbeløpet. 
 
For reiser med dyrere transport (eks drosje/turvogn) foreligger det ofte avtaler mellom 
transportør og helseforetak. Elektronisk rapportering av egenandeler fra disse transportørene 
uttrykkes å være krevende både for helseforetak og transportør. I vår region er de fleste 
transportører (drosje) små, og elektronisk rapportering oppfattes av næringen dyrt og 
risikofylt både mht investering og drift i forhold til volum, samt at det oppfattes svært 
krevende kompetansemessig. I tillegg er en løsning med elektronisk kommunikasjon 
vanskeligere å gjennomføre, da det ikke er praktisk gjennomførbart for en person å være 
tilgjengelig på data/taksameter hele døgnet. Dvs. at løsninger som passer for store 
døgnbemannede taxisentraler ikke passer i distriktene. 
 
Pr i dag er kun turer som samordnes av pasientreisekontoret registrert i helseforetakenes IKT-
system. Det arbeides nå med å utvikle tiltak som kan øke denne andelen. Elektronisk 
rapportering av egenandeler også på korte turer (som utgjør opp til 80 % av turene), vil 
innebære at samtlige turer må registreres. Dette vil bety et betydelig manuelt merarbeid for 
pasientreisekontorene. Det er beregnet behov for en betydelig økning av dagens bemanning 
for å utføre disse oppgavene selv om en iverksetter en rekke automatiserende tiltak både hos 
rekvirenter, pasientreisekontor og transportører. 
 
Opptil 50 % av korte turer med drosje/turvogn er i vår region til fysioterapeuter. Disse er ikke 
i dag tilknyttet norsk helsenett, og det er kostbart for disse å knytte seg til helsenettet samtidig 
som egen nytte er lav. Dvs. at det er stor risiko for at disse turene må registreres manuelt av 
pasientreisekontorene. En statlig finansieringsordning for at disse og andre aktuelle aktører 
knyttes til helsenettet vil være hensiktsmessig.  
 
Elektronisk rapportering av betalte egenandeler fra drosje/turvogn har noen sideeffekter som 
ikke er ønskelig. De viktigste er: 
 

- Tidsperspektivet innebærer at det ikke er mulig å implementere automatiske løsninger 
i tide, og det må etableres et stort volum manuelt arbeid i helseforetakene 

- Det bør samtidig reguleres forskriftsmessig at alle behandlere tilknyttet helsenettet 
pålegges å rekvirere spesialtransport elektronisk til helseforetakene i stedet for dagens 
papirrekvisisjon. 

 
- Tiltaket virker motsatt av hensikten i syketransportforskriften, ved at pasienter som 

reiser på billigste måte fremdeles må sende inn kvitteringer for å registrere 
egenandeler, mens de som reiser dyrt får en brukervennlig tjeneste der dette skjer 
automatisk. Dette innebærer også at de som reiser dyrt, raskt får registrert egenandeler, 
mens det er et tidslegg for de som reiser billig i hht intensjonen i forskriften. 

- Et mottiltak til en mulig vridning over til mer bruk av dyrere transportmidler, er å 
fjerne egenandeler ved bruk av rutegående transportmidler, evt. differensiert 
egenandel som honorerer rutegående transportmidler.  

 
Vi mener det er et betydelig arbeid innenfor pasienttransport som må til for å implementere 
løsningen fullt ut. Et felles nasjonalt arbeid er på gang for å identifisere, planlegge og 
iverksette tiltak for å sikre elektronisk rapportering av egenandeler. Dette vil likevel ikke 
kunne implementeres fullt ut fort nok, og det bør vurderes om det skal settes en lengre tidsfrist 
innen dette området. Evt. vurdere tidsplanen for krav om elektronisk rapportering for alle 
egenandeler. 
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En slik overføring av oppgaver fra NAV til helseforetakene, inkludert et betydelig innslag av 
manuelt arbeid og merkostnader, bør etter vår vurdering kompenseres økonomisk.   
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Lars H. Vorland      Paul M. Strand 
Adm. Direktør       Direktør eieravdelingen 
         
 
 
 
 
 
 
Kopi:  Helseforetakene i Helse Nord 

TGR 
 
Vedlegg: Brev til Arbeids- og velferdsdirektoratet av 17.11.2008 
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NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet 
Postboks 5 St. Olavs plass 
0130 OSLO 
 
 
 
INNFØRING AV AUTOMATISK FRIKORTLØSNING OG NYE KRAV TIL 
INNSENDING TIL NAV 
 
Vi viser til Deres brev av 8.10 og til epost 20.10 hvor svarfrist ble utsatt til 15.11. Helse Nord 
RHF har i deltatt i prosjektet fra oppstartsmøtet i mai med regnskapsleder ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nordlandssykehuset HF og kommer med 
dette med felles tilbakemelding på punktene i henhold til mottatt svarmal. I tillegg til 
punktene som skulle besvares innen den 15.11, har vi lagt inn foreløpig tilbakemelding på 
noen av punktene som har svarfrist 15.12.  
 
Vi er i utgangspunktet positiv til omleggingen både med hensyn til ressursbruken i 
helseforetakene (HF) og forvaltningen totalt. I forkant av møtet kom våre representanter frem 
til følgende tre grunnprinsipper for en god løsning. 

• Løsningen burde ut fra ressurshensyn i HF’ene splittes i to uttrekk. Ett for 

takstrefusjon og ett for egenandeler. 

• Utstedelse av frikort bør skje på bakgrunn av betalte egenandeler og ikke utfakturerte 

egenandeler. 

• Frikortstatusen må gjøres tilgjengelig i forsystemene slik at personellet får dette 

automatisk opp på kontakttidspunktet med pasienten. 

Begrunnelsen for å splitte uttrekket i to er at refusjonsuttrekket er den biten som krever all 
kontrollen, mens egenandelsrapporteringen går direkte. Egenandelsrapporteringen er det 
ønskelig å sende hyppig. Refusjonsuttrekket gir lik inntekt uavhengig av antallet deler man 
sender det inn i. 
 
En utstedelse av frikort basert på betalte egenandeler er ihht vår forståelse og nåværende 
praktisering av lovteksten. En praksis der en endrer til utfakturerte egenandeler vil også skape 
innkrevingsproblemer for HF’ene som igjen gir mer saksbehandling på krav under 300 kroner 
som sjeldent er særlig lønnsomt. 
 
I dag må HF’ene manuelt registrere frikortstatus inn i PAS. Hvis det offentlige får et slikt 
register vil det være naturlig at andre offentlige instanser gis en hensiktsmessig tilgang til 
dette med bakgrunn i et ønske om en mer effektiv forvaltning. 
 
Disse grunnprinsippene ble presisert i første møte og det virket å være konsensus om at dette 
var sentrale poenger for en god løsning. Dette er også i tråd med de innspill vi har fått når vi 
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har vært i dialog med IKT-leverandørene. Det ble imidlertid notert en del 
usikkerhetsmomenter rundt de ulike prinsippene1. 
 
Prosjektet automatisk frikort er NAV sitt prosjekt med mål om en så effektiv forvaltning som 
mulig på tvers av alle offentlige forvaltningsorgan. Etter hvert som prosjektet har skrid frem 
virker denne helhetlige tanken å ha blitt noe glemt. Progresjonen i prosjektet virker å være 
bundet av en opprinnelig prosjektplan med manglende frihet til å ta høyde for de innspill som 
er kommet underveis. Gjennomføringsevne er vel og bra, men det er nå slik at det er 
totalkvaliteten på løsningen som innføres som må være hovedfokuset. Da har vi et fokus som 
går utover de økonomiske besparelser i forvaltningen og tar med seg opplevd kvalitet hos 
brukerne. 
 
Det fremgår av Deres brev av 8.10 at løsningen skal bli utprøvt i pilot i Tromsø kommune fra 
mars/april 2009. Løsningen som da skal ”testes” vil ikke ta høyde for noen av de nevnte 
grunnprinsippene og vil påføre UNN slik vi ser det betydelig og uhensiktsmessig merarbeid, 
uten at UNN blitt forespurt om å være med. Piloten slik den er blitt presentert virker for Helse 
Nord RHF å bare være en dobbelt så hyppig rapportering, på noe vi har gjort i godt over 10 år. 
Den vil ikke gi noen svar med tanke på å teste ut de mulighetene som er skissert. Hvilke svar 
en forventer å få utover å sjekke om egenandelstelleren fungerer, er uvisst.  
 
Begrunnelsen for den økte hyppigheten har vært et ønske om at brukerne ikke skal oppleve å 
få frikortene senere enn 3 uker etter at de har krav på dette. Her er det to klart svake punkter 
ved piloten: 

• En pilot som kjøres på utfakturerte2 og ikke nødvendigvis betalte egenandeler vil ikke 
vise reell ventetid.  

• Egenandeler for pasienttransport som er en vesentlig del av den totale 
egenandelsmengden, vil ikke være klar til å sende inn sine egenandeler første halvår 
2009. Det er et eget prosjekt i denne forbindelse som har en målsetting om at dette 
skal kunne rapporteres inn elektronisk innen utgangen av 2009. 

Dette vil medføre at ”Egenandelstelleren” hos NAV vil inneha store mangler og ikke kan 
benyttes til å avdekke den reelle forsinkelsen. 
 
Det ble på møtet 6.11 opplyst at piloten må kjøres primo 2009 slik at man er klar til årsskifte 
2010. Helse Nord RHF håper imidlertid den endelige løsningen tar ut mer av potensialet av 
dette prosjektet og vil da naturligvis være skeptisk til å iverksette løsningen basert på en lite 
representativ pilot. Dette er i så fall det klareste eksemplet på at man lar seg kneble av 
prosjektplanen. Prosjektet driver fortsatt og diskuterer mer effektive løsningsmuligheter, mens 
man uavhengig av dette forbereder en pilot som forhåpentligvis ikke samsvarer med 
løsningen. 
 
Potensialet for dette prosjektet slik vi ser det, er at man gjennom en samlet strukturert dialog 
med leverandørene kan komme til en effektiv automatisert løsning der ressursbruken på 
HF’ene reduseres, samtidig som man øker innsendingsfrekvensen. Hvis man ikke tar en 
samlet dialog og setter de samme kravene til løsningen så er det stor sannsynlighet for at 
tilbudet man møter vil variere mellom helseregionene.  
                                                 
1 Ikke alle RHF var sikker på om de kunne levere uttrekk over betalte egenandeler. Nav har i etterkant sagt at 

dette skal være opp til de enkelte RHF. Det var usikkert hvorvidt egenandelstatus var så sensitivt at det ikke 

kunne sendes HF’ene elektronisk. Mener det er avklart i etterkant at det vil være lov å utveksle hensiktsmessige 

deler av informasjonen. 
2 Egenandeler sendt i gammel POLK-løsning, som er pilot-løsningen, til NAV er utfakturerte egenandeler siste 

periode. 
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Helse Nord RHF er fortsatt positiv til potensialet i prosjektet for samtlige parter, men er 
usikker på hvorvidt prosjektet vil klare å hente ut dette. Vi anser det som ikke usannsynlig at 
man her kan ende med en suboptimal løsning, der en instans blir mer effektiv på bekostning 
av en annen. Vi savner også innblikk i hvilken verdi den forespeilte piloten er ment å ha. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Erik Arne Hansen 
gruppeleder økonomi 
         
 
Kopi:   Helseforetakene 

Helse Nord IKT 
 
Vedlegg:  Utfylt svarmal 
 


