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SVAR - HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I PASIENTRETTIGHETSLOVEN § 2-6
FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL REISE

Det vises til departementets høringsnotat datert 27. august 2007. Høringsuttalelsen ble behandlet i
bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg 4. desember 2007.

Drammen kommune ser positivt på at rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse
eller behandling, nå hjemles i pasientrettighetsloven. Kommunen mener også at forslaget til endringer
i forskriften ivaretar pasientenes allerede etablerte rettigheter på en god måte.

Det er også meget fordelaktig at det nå skal presiseres tydeligere hvem som kan attestere behov for
drosje mv. I flere helseregioner og kommuner / trygdedistrikt vært tvil om hvorvidt sosialtjenesten i
det hele tatt kunne attestere for dekning av utgifter til reise til tverrfaglig spesialisert behandling for
rusmisbruk. Pasienter henvist fra sosialtjenesten til slik behandling har dermed i mange tilfeller ikke
fatt oppfylt denne pasientrettigheten. For å tydeliggjøre sosialtjenestens kompetanse til slik attestasjon
ber en om at dette presiseres i selve forskriften, i stedet for i merknadene.

I høringsbrevet presiserer departementet begrensningene av retten til dekning av hjemreiseutgifter i
forhold til oppholdssted (f eks skadested) har vært utilsiktet. I merknadene til ny forskrift er det derfor
presisert at skadested ikke nødvendigvis er å regne som oppholdssted. Imidlertid har man i neste
setning i merknadene likevel tatt inn begrensning som ligner dagens: "Pasientens hjemreiseutgifter
dekkes ikke i den utstrekning utgiftene overstiger hva det koster å reise fra behandlingsstedet tilbake
til oppholdsstedet". Etter Drammen kommunes syn bør som hovedregel enhver hjemreise fra
behandling dekkes. Spesielt i tilfeller der skaden er akutt, og hjemreise etter behandling medfører
ekstra kostnad grunnet sykdom / behandling, bør ekstaut ig fter til hjemreise kunne dekkes under
bestemmelsen i Pasientrettighetsloven.
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