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Høring - Forslag til forskrift  om endring av forskrift  om egenandelstak 1
mv. - Innføring av automatisk frikortordning

Vi viser til  departementets høringsbrev datert 17. desember 2008.

Kreftforeningen er positiv til forslaget om å innføre automatisk frikortordning. Vi tror dette er
en nødvendig og hensiktsmessig forenkling til brukernes beste, men ser samtidig at en del
elementer må være på plass for at dette forslaget skal fungere etter intensjonen.

Vi ber departementet være særlig oppmerksom på å tilrettelegge for at nødvendige
kvitteringer legges inn i systemet så raskt som mulig av behandlere og tjenesteytere slik at
brukeren kan være trygg på at automatisk oversendelse av frikort kommer umiddelbart når
egenandelstak 1 er nådd. Det er imidlertid en type egenandeler som systemet ikke synes å
fange opp, og som gjelder betalt egenandel ved bruk av drosje som ekstraskyss, eller annen
offentlig kommunikasjon som ikke blir innberettet når transportøren ikke har avtale om
direkte oppgjør med NAV/helseforetaket. Hvis reisekostnaden overstiger egenandelen, vil
egenandeler bli fanget opp dersom pasienten krever refusjon for reisen. Men hvis samlet
reisekostnad er i intervallet mellom lokal minstetakst med offentlig transport og den fastsatte
egenandel må pasienten selv passe på å få medregnet egenandelen. Dette er en praktisk
situasjon som omfatter mange, og som departementet må ta høyde for ved utforming av
forskriften.

I henhold til dagens regelverk, er det en foreldelsesfrist for å fa refundert utlegg. Det må tas
høyde for at andre enn brukeren nå blir ansvarlige for at denne foreldelsesfristen overholdes,
og det må ikke gå ut over brukeren i de tilfeller fristen ikke overholdes. Endelig er formidling
og informasjon av den nye ordningen viktig. Særlig må informasjonen være godt tilpasset
eldre, samt alvorlig syke brukere.

Vi ser  fram til departementets videre oppfølging av saken.

Med vennlig hilsen
Kreftforeingen
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