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Høringsuttalelse om forslag til endring i pasientrettighetsloven  §  2-6 og forslag
til forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise

Statens seniorråd støtter forslaget til endring av ovenfor nevnte lov og forskrift med
følgende kommentarer:

Departementets intensjon om å forenkle og harmonisere dagens regelverk slik at det
samsvarer med eksisterende ansvarsstruktur anses å være godt ivaretatt. Vi ser også
positivt på at endringen fokuserer på konkrete rettigheter for pasientene, og at
etablerte og godt fungerende ordninger er videreført. Rådet vil også bemerke to
endringer i henholdsvis § 4 og § 5 som åpenbart bidrar til å styrke pasientfokuset.
Dette gjelder at "nærmeste stedet der helsetjenesten kan gis" ikke bare skal omfatte
fastleger men også den øvrige kommunehelsetjeneste. I tillegg er listen over de som
kan rekvirere nødvendig transport utvidet til også å gjelde tannleger. Begge disse
betoner at det er pasientens behov som er avgjørende.

Egenandeler for reiser til dagbehandling
Bestemmelser om egenandel er knyttet til flere av områdene som dekkes av
forskriften. I de fleste av tilfellene er det i det nye forslaget foretatt en opprydding og en
lovhjemling av etablert praksis, og vi ser klare fordeler med å harmonisere reglene.
Imidlertid vil vi stille spørsmål ved dette på bakgrunn av at stadig mer av behandlingen
i spesialisthelsetjenesten går over fra døgn til dag. Mens pasienten tidligere ble lagt inn
til et kortere eller lengre opphold, så erstattes dette med et antall dagbehandlinger. En
relevant problemstilling vil være i hvilken grad denne reformen skal belastes
pasientene i form av økte egenandeler. Alternativt kommer dette inn under måten
spesialisthelsetjenesten velger å organisere sine tjenester på. I mange tilfeller vil
egenandeler knyttet til reisen komme i tillegg til egenandeler for polikliniske
konsultasjoner.

Reiser til ortopedisk verksted
Statens seniorråd ser ingen grunn til å endre dagens praksis med dekning etter
folketrygdloven for reiser til ortopedisk verksted dersom dette er en godt fungerende
ordning.

Beregningsmåte for refusjonssatser
På spørsmål om en eventuell annen beregningsmåte for refusjonssatser, vil rådet gi
sin tilslutning til departementets betenkeligheter. Dette vil kunne problematiseres
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ytterligere hvis en i tillegg til ulike reiseavstander også tar i betraktning at det er stor
variasjon i tilgjengelige transportmidler. Mens en gitt veistrekning uten problemer kan
tilbakelegges med bil eller buss på Østlandet, kan en tilsvarende reiseavstand i Nord-
Norge kreve både båt og fly.

Statens seniorråd mener at forskriften med merknader vil være et godt utgangspunkt
for enhetlig praksis på området. Det vil samtidig være en viktig forutsetning at de
regionale helseforetakene sikrer god informasjon til pasienter og publikum om de
konkrete og lokale ordningene.
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