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Høringsuttalelse - endring i pasientrettighetsloven § 2-6 og forskrift 
om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse 
eller behandling 

Det vises til departementets høringsnotat av 27.08.2007 med forslag til endring i 
pasientrettighetsloven § 2-6 og ny forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters 
reise for undersøkelse eller behandling. 
 
Helsetilsynet i Sør-Trøndelag ser svært positivt på at det eksisterende regelverk blir 
revidert og at rundskrivet fra Rikstrygdeverket blir erstattet med en ny forskrift. Vi 
støtter i det vesentlige de foreliggende forslag, og er av den oppfatning at det bidrar til en 
forenkling og harmonisering i forhold til dagens ansvars- og organisasjonsstruktur.  
 
Vi legger også merke til at forslaget til ny forskrift med merknader forutsetter å fastsette 
uttømmende når det foreligger rett til dekning av utgifter ved reise for undersøkelse og 
behandling, uten behov for supplerende rundskriv. Dette støtter vi, men ser også at dette 
har sine utfordringer. Vi har erfart at trygdeetatens saksbehandling bygger på en til dels 
regelstyrt praksis av et detaljert regelverk. En praktisering av de nye forskriftene 
forutsetter en grunnleggende forståelse for pasientrettighetslovens formål og intensjoner 
fra forvaltningens side, og en forståelse for de ulike forutsetninger pasienter har for å 
ivareta sine rettigheter, der ellers hensikten med reisen har vært å få helsehjelp. Når 
forskriften med merknader er tydelig nok, vil en saksbehandlingspraksis som i 
tilstrekkelig grad ivaretar pasientens rett til en individuell og konkret vurdering, i langt 
mindre grad gjøre detaljerte eksempelsamlinger nødvendig.  
 
Vi finner grunn til å kommentere følgende punkter i forslaget nærmere: 
 
Pasientrettighetsloven § 2-6  
 
Det er foreslått å videreføre dagens regel om at krav om dekning etter regelverket må 
fremsettes innen 6 måneder. 
 
Helsetilsynet i Sør-Trøndelag er av den oppfatning at det vil være hensiktsmessig å ikke 
ha for snevre rammer for når et krav etter pasientrettighetsloven senest skal fremsettes. 
Vi har i vår saksbehandling sett at fristen for å fremsette krav ofte blir håndhevet strengt, 
og at avslag på grunn av fristoverskridelse ofte blir påklaget. Det dreier seg i disse 
sakene ofte om relativt små beløp, som klageren ville ha fått dekket dersom kravet var 
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satt frem innen fristen. De reelle kostnadene ved å klagebehandle disse kravene er derfor 
vesentlig større en selve kravene. Helsetilsynet i Sør-Trøndelag ber derfor om at 
departementet vurderer et fleksibelt regelverk, som legger føringer for en liberal praksis 
på dette punktet.    
 
 
Forskriftens § 4 1. ledd, 1. pkt: 
 
Rikstrygdeverket har i sitt rundskriv gitt en fortolkning av bestemmelsen i 
pasientrettighetsloven § 2-6, jf transportforskr. § 2, om at det kun innvilges ”dekning av 
reiseutgifter til det nærmeste stedet der helsetjenesten kan gis.” Det er presisert i 
rundskrivet at bestemmelsen skal tolkes slik at det ikke skal tas hensyn til at en annen 
behandler har et annet tilbud, benytter en annen teknikk, anses spesielt egnet etc. Det 
skal heller ikke tas hensyn til merutgifter for å unngå ventetid.  
 
I brev av 12.03.2007 fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til NAV fylkene ble denne 
fortolkningen lempet, etter en uttalelse fra sivilombudsmannen hvor denne fortolkningen 
ble ansett å være i strid med transportforskr. § 2. Helsetilsynet i Sør-Trøndelag har 
forstått dette slik at man også har åpnet for å dekke reiseutgifter til behandlere utenfor 
eget bostedsfylke, dersom behandleren har et spesielt tilbud.  
 
I ny forskrift § 4 1. ledd 1. pkt. er regelen om ”nærmeste behandlingssted” videreført. I 
merknader til forskriften er fortolkningen av ”nærmeste sted” sett i lys av 
sivilombudsmannens uttalelse, kommentert under § 4 bokstav b.  Det er vist til at den 
tidligere praksis med at det ikke skulle tas hensyn til at lege eller fysioterapeut ikke har 
et spesielt tilbud, har vært i strid med pasientrettighetsloven § 2-6. Samtidig vises til at 
pasienten har rett til dekning av reiseutgifter til allmennleger, fysioterapeuter mv. som 
ligger innenfor pasientens bostedskommune. Helsetilsynet i Sør-Trøndelag forstår dette 
dit hen at det ikke det er meningen å åpne for å dekke reiseutgifter til behandlere også 
utenfor eget bostedsfylke? Helsetilsynet i Sør-Trøndelag ber om at merknadene 
klargjøres på dette punktet. Vi er av den oppfatning at en snever lovtolkning på dette 
området, ved at det kun gis rett til dekning innenfor eget bostedsfylke, er lite 
hensiktsmessig, og fortsatt i strid med pasientrettighetsloven § 2-6.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Jan Vaage June Iversen 
fylkeslege rådgiver 
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