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FORSLAG TIL ENDRING I PASIENTRETTIGHETSLOVEN § 2-6 OG FORSLAG
TIL FORSKRIFT OM RETT TIL DEKNING AV UTGIFTER VED PASIENTERS
REISE FOR UNDERSØKELSE ELLER BEHANDLING - HØRING

Det vises til ekspedisjon datert 24.09.07.

Ved gjennomgang av forslaget med merknader har man følgende kommentarer:

1. Ad: § 2 første ledd. Det synes urimelig at det ikke dekkes utgifter for å hente medisin. Selv
med bedre apotekdekning i landet er det fortsatt mange som kan være titalls kilometer fra
nærmeste apotek etter å ha fått forskrevet nødvendig medisinsk behandling hos sin fastlege.

2. Ad: § 4.a:  I små kommuner med en eller to leger, er det urimelig at en person ikke får velge
fastlege i nabokommune selv om det ikke er inngått noe formelt samarbeid mellom
kommunene. Pasienters rett til fritt å velge fastlege vil med dette være sterkt redusert, i
praksis ikke-eksisterende.  Det er fortsatt mange små kommuner med en slik legebemanning,
og mange kan oppleve at det blir samrøre mellom privat og profesjon som ikke er ønskelig
for en god relasjon lege-pasient.

3. Ad: §4b: bør også ha med tillegget "eller samarbeidende kommune" da det er mange steder
at tjenester finnes i samarbeidende kommune (jordmor,  fysioterapeut, logoped for
eksempel).

4. Ad: §5 annet ledd bokstav c: Det vil være nødvendig med en presisering på dette punkt.
Mange steder går det rutegående transport ekstremt sjelden, for eksempel morgen og kveld.
Ikke sjelden er det tilpasset skoledagen i området. Mange vil kunne bruke rutegående
transport om denne går på et mer adekvat tidspunkt. Om rutegående transport medfører
svært lang venting før og eventuelt etter kontakten med helsetjenesten, vil dette kunne
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utløse behov for annen transport idet helsemessige vurderinger vil kunne komme inn i
bildet.

5. Ad: §14 tredje ledd bokstav i: Det vil være nødvendig med en justering i begrepsinnholdet. I
mange tilfeller blir en pasient utskrevet fra en institusjon og lagt inn i en annen samme dag,
innenfor det samme sykdomsforløpet ,  uten at det er definert som overføring mellom
institusjoner. I slike tilfeller vil de kunne oppstå tvil om retten til dekning av utgifter dersom
dette punktet blir stående uendret.
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