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Høring – forslag til forskrift – innføring av automatisk frikortordning 
 
Vi ser betydningen av et system som letter pasientenes hverdag på den måten en automatisk 
frikortordning vil gjøre. Og i prinsippet støtter vi en slik ordning. Følgende vil påpekes i forhold 
til det forslaget som foreligger: 
 
Tidsfrister 
Innføring av en slik ordning allerede fra 1. april 2009 er svært ambisiøst. Vi vil foreslå at 
ordningen gjennomføres etter at det beskrevne pilotprosjektet i Tromsø er gjennomført og 
evaluert.  
 
Ordningen vil medføre endringer i forhold til dagens rutiner. I første del av endringsforslaget 
heter det at betalte egenandeler skal innrapporteres. I dagens rapporteringsrutiner via POLK 
ligger bare mulighet for å rapportere utstedte egenandeler, men dette vil ikke gi svar på om 
egenandelen faktisk er betalt. Hvis dette skal kunne rapporteres via POLK, må det en 
programendring til. 
 
I tillegg heter det i forslaget at rapporteringen skal skje ”minimum fjorten dager etter at den 
aktuelle behandlingen, ….. er utført”. Vi antar dette betyr innen fjorten dager etter at behandlingen 
er utført. Pasientene får en giro med betalingsfrist på 14 dager. Noen velger å betale umiddelbart, 
mange venter gjerne til betalingsfristen eller lenger, mens andre igjen ikke betaler i det hele tatt. Det 
er viktig at prinsippet om ”betalte egenandeler” fastholdes. Dermed kan det ikke stilles krav om 
tidsfrist i forhold til når behandlingen fant sted, men derimot når betalingen er mottatt. 
 
Innrapportering til HELFO 
Vi ser det som svært problematisk og ressurskrevende dersom det forlanges innrapportering via 
POLK hver 14. dag. Vi ønsker at innrapportering av betalte egenandeler skal løsrives fra de 
ordinære oppgjørskrav som kjøres via POLK. Den ønskede innrapportering kan, etter det vi 
erfarer, skje via girosystemet i vårt PAS-system (HIS90). Der vil man med enkelhet kunne hente 
ut opplysninger om betalte egenandeler og innrapportere disse i en avtalt frekvens. Vi er kjent 
med at også St. Olavs Hospital ønsker en slik ordning og støtter deres forslag om rapportering 
via PAS girosystem for hele region Midt Norge. 
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Tilbakemelding om frikort til tjenesteytere 
Vi ser meget positivt på den planlagte tjenesten ”Har Borger Frikort” eller tilsvarende løsninger 
som gjør det mulig for tjenesteytere å få opplysninger om en pasient har frikort. Dette vil være 
arbeidsbesparende, både for pasienter og oss i en travel hverdag, der det ofte skjer at pasientene 
har glemt sitt frikort hjemme.    
 
Oppsummering 
Helse Nordmøre og Romsdal HF ser positivt på innføring av automatisk frikortordning for 
pasienter. 
 
Helse Nordmøre og Romsdal HF ønsker å innrapportere betalte egenandeler via PAS girosystem, 
uavhengig av oppgjørskrav via POLK. 
 
Helse Nordmøre og Romsdal HF mener innføringsdato 1. april 2009 er i overkant ambisiøst, og 
at innføringen må etterfølge evaluering av pilotprosjekt i Tromsø. 
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