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Forslag til forskrift om endring av forskrift 21. juni 2006 nr. 695 om stønad 

til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege 

 

§ 2 nr. 1 skal lyde (endringer i kursiv): 

 

1. Utgifter til legehjelp hos allmennpraktiserende lege og privatpraktiserende 

spesialist dekkes etter takstene i kapittel II. Stønad ytes selv om lege fra andre EØS-

stater som yter midlertidige tjenester i Norge, ikke har norsk lisens, autorisasjon eller 

spesialistgodkjenning, jf. forskrift xx……….2008 om autorisasjon m.m. av 

helsepersonell i henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 

(EØS-avtalen).  

        Stønad ytes etter de takstene som gjelder på behandlingstiden.  

 

 

Forslag til forskrift om endring av forskrift 21. juni 2006 nr. 673 om stønad 

til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog 

 

§ 2 første ledd skal lyde (endringer i kursiv):  

 

 Det er et vilkår for rett til stønad at undersøkelsen og behandlingen skjer hos 

psykolog som er godkjent spesialist i klinisk psykologi. Vilkåret om norsk 

spesialistgodkjenning gjelder ikke for psykologer fra andre EØS-stater som yter midlertidige 

tjenester i Norge, jf. forskrift xx…….2007 om autorisasjon m.m. av helsepersonell i 

henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen).  

 

 

Forslag til forskrift om endring av forskrift 21. juni 2006 nr. 674 om stønad 

til dekning av utgifter til fysioterapi 

 

§ 3 skal lyde (endringer i kursiv): 

 

 Utgifter til fysioterapi dekkes bare hvis den som gir behandlingen 

a) har autorisasjon som fysioterapeut etter lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell 

mv. § 48, 

b) har godkjenning etter tidligere regelverk, jf. helsepersonelloven § 76 annet ledd, 

eller 

c) er fysioterapeut fra et annet EØS-land og yter midlertidige tjenester i Norge, jf. 

forskrift xx…….2007 om autorisasjon m.m. av helsepersonell i henhold til avtalen 

om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen).  
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Forslag til forskrift om endring av forskrift 21. desember 2005 nr. 1656 om 

stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor 

 

§ 2 første ledd skal lyde (endringer i kursiv):  

 

 Stønad ytes bare dersom den som gir behandlingen 

a) har autorisasjon som kiropraktor etter lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell 

m.v. § 48, 

b) har godkjenning etter tidligere regelverk, jf. helsepersonelloven § 76 annet ledd, 

c) har turnuslisens som kiropraktor i henhold til forskrift 21. desember 2000 nr. 

1382 om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for helsepersonell kapittel 1 og 6, 

eller 

d) er kiropraktor fra et annet EØS-land og yter midlertidige tjenester i Norge, jf. 

forskrift xx……. 2007 om autorisasjon m.m. av helsepersonell i henhold til avtalen 

om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen).  

 

 

Forslag til forskrift om endring av forskrift 18. april 1997 nr. 329 om stønad 

til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling for språk- og taledefekter 

hos logoped og audiopedagog 

 

§ 7 skal lyde (endringer i kursiv):  

 

 Stønad ytes bare ved undersøkelse og behandling som utføres av logoped eller 

audiopedagog som 

a) har offentlig norsk eksamen, 

b) har tillatelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til å utføre undersøkelse og 

behandling for trygdens regning, eller 

c) er logoped eller audiopedagog fra et annet EØS-land og yter midlertidige tjenester i 

Norge, jf. forskrift xx……. 2007 om autorisasjon m.m. av helsepersonell i henhold 

til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen).  

 

 

Forslag til forskrift om endring av forskrift 28. juni 2001 nr. 795 om stønad 

til dekning av utgifter til behandling hos ortoptist 

 

§ 3 skal lyde (endringer i kursiv):  

 

 Stønad ytes bare dersom behandlingen er utført av 

a) autorisert ortoptist, jf. lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. § 48 eller 
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b) ortoptist fra et annet EØS-land og som yter midlertidige tjenester i Norge, jf. 

forskrift xx….. 2007 om autorisasjon m.m. av helsepersonell i henhold til avtalen 

om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen).  

 

 

Forslag til forskrift om endring av forskrift 20. desember 2005 nr. 1624 om 

stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp 

 

§ 2 skal lyde (endringer i kursiv):  

 

 Det er et vilkår for rett til stønad etter denne forskriften at den som utfører 

svangerskapskontroller og yter bistand ved fødsel utenfor institusjon, har autorisasjon 

som jordmor. Vilkåret om norsk autorisasjon gjelder ikke for jordmødre fra andre 

EU/EØS-stater som yter midlertidige tjenester i Norge, jf. forskrift xx…… 2007 om 

autorisasjon m.m. av helsepersonell i henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde (EØS-avtalen).  

 

 

 


