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

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 27. august 2007 med vedlegg.

ustisde artementet har føl ende merknader:

Til § 3 Til hvilke helsetjenester pasienten får dekket utgifter ved reise
Justisdepartementet er blitt opplyst om at dekning av reise til ortopedisk verksted etter
den nåværende ordningen i praksis dekkes av NAV, jf folketrygdloven § 10-7. Denne
rettigheten fremgår imidlertid ikke direkte av ordlyden i § 10-7. Vi støtter derfor
forslaget om at retten til dekning av utgifter ved slik reise inntas i pasienttransport
forskriften. Dermed blir pasientens rettighet fremhevet og synliggjort, samtidig som
regler som logisk sett hører sammen blir samlet på ett sted.

Til § 5 Dekning av reiseutgifter
Det fremkommer ikke klart av sammenhengen om vilkårene for rett til dekning av
utgifter til annen transport i bestemmelsens annet ledd er alternative eller kumulative.
Bruken av "og" på slutten av bokstav c kan gi inntrykk av at vilkårene er kumulative. Så
vidt vi forstår er vilkårene imidlertid ment å være alternative. Vi anbefaler derfor at "og"
byttes ut med "eller" i bokstav c. Eventuelt kan man sørge for den nødvendige
presiseringen i innledningen til oppregningen.

Til § 7 Permisjon
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Det bør fremgå av selve forskriften at pasienten bare får dekket reiseutgifter ved
permisjon dersom beslutningen om permisjon er fattet av helsetjenesten. En
innskrenkning av pasientens rettigheter bør ikke foretas i merknadene til forskriften.
Departementet bør også presisere hva slags permisjon det er snakk om. Vi antar at man
tar sikte på permisjon fra behandlingsstedet og tillater oss å foreslå følgende
formulering:

"Pasienten har rett til å få dekket reiseutgifter ved permisjon fra behandlingsstedet dersom
beslutningen om permisjon er fattet av helsetjenesten."

Til § 9 Ledsagers rett til dekning av utgifter ved reise
Det er for oss uklart hva som ligger i vilkåret "trenger ledsager". Vi foreslår at vilkåret
knyttes til medisinske eller behandlingsmessige grunner og antar at bestemmelsens
første punktum kan formuleres slik:

"Når pasienten av medisinske eller behandlingsmessige grunner har behov for ledsager, har
ledsager rett til å få dekket nødvendige utgifter forbundet med å følge pasienten."

Samme presisering kan med fordel legges til i § 1 første ledd bokstav g.

Til § 11 Pårørende til pasienten
Vi anbefaler at man i bestemmelsens bokstav c bruker begrepet "nedsatt
funksjonsevne"  i stedet for  "funksjonshemning".  Ifølge terminologien i NOU
2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet foreligger nedsatt funksjonsevne når en kroppsdel
eller en av kroppens fysiske eller kognitive funksjoner er tapt, skadet eller på annen
måte nedsatt,  mens funksjonshemmingen er noe som kan oppstå i et individs møte med
samfunnet,  når individets deltakelse begrenses og dette kan knyttes til nedsatt funk-
sjonsevne,  se side 36 til 39, særlig på side 38.
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