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

Landets fylkeskommuner er invitert til å avgi høringsuttalelse til forslag om endringer i forskrift av
19. desember 2003 nr. 1756 om dekning av utgifter ved reise for undersøkelse eller behandling, og
til forslag til endringer i Lov av 2.juli nr. 63 om pasientrettigheter (Pasientrettighetsioven) § 2-6,
femte ledd.

Vestfold fylkeskommune gir sin tilslutning til de forslag til endringer som Helse- og
omsorgsdepartementet legger opp til i denne høringen, både når det gjelder forslaget til ny forskrift
om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling og forslag til
endringer i ordlyden i Pasientrettighetslovens § 2-6, femte ledd.

Vestfold fylkeskommunes sentraladministrasjon mener at det vil bidra til å gjøre det lettere for
pasient og behandler å finne frem i lovverket når man nå foreslår å hjemle den nye forskriften i
Pasientrettighetsloven.
Fristen for krav om refusjon bør ikke være lenger enn 6 mnd. Dette vil bidra til en mer ensartet
lovgivning for refusjoner for transportutgifter og for refusjon av egenandeler som er betalt etter at
frikortgrensen er nådd. En samkjøring av fristene vil bidra til at det blir lettere for pasienter og
behandlere å finne frem og skaffe seg kunnskap om reglene på området.

De foreslåtte endringene berører i noen grad fylkeskommunens tannhelsetjeneste. Etter
nåværende regelverk kan ikke behandlende tannlege attestere behov for annen transport, for
eksempel taxi, selv om pasientens helsemessige tilstand gjør dette nødvendig.
En endring i forskriften som gir behandlende tannlege rett til på selvstendig grunnlag å attestere
behov for bla. taxi transport i forbindelse med undersøkelse eller behandling ved offentlig
tannklinikk og ved TAKO-senteret, vil sidestille tannlegene med andre helseprofesjoner med
tilsvarende behov. En slik ordning vil gjøre rutinene rundt attesteringen enklere både for
behandlende tannlege og pasient. Endringen vil bidra til å spare tid både for pasienten og
behandlende tannlege, og vil medvirke til at helsehjelpen fremstår mer helhetlig og kvalitativt bedre
for pasienten. Det er behandlende tannlege som der og da står nærmest til å gjøre en faglig
vurdering av nødvendigheten av transport.

Helse- og omsorgsdepartementet legger i denne høringen ikke opp til endringer i Lov om
tannhelsetjenesten § 5-1. Fylkeskommunen finner det rimelig at ansvaret for transport av pasienter
som har rettigheter som prioritert klientell etter Tannhelselovens § 1 - 3 fortsatt får dekket sine
transportutgifter etter forskrift som fylkeskommunen selv fastsetter.
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