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Det vises til høringsbrev av 16. juni 2008 vedrørende forslag til endringer i folketrygdloven
mv. -etablering av en ordning for refusjon av pasienters utgifter til helsehjelp (ikke-
sykehusbehandling) i andre EØS land. Høringsnotatet har vært sendt til relevante
organisasjonsledd i Legeforeningen. Høringsnotatet, og innspill fra de relevante
organisasjonsledd, er også behandlet av Legeforeningens sentralstyre.

Legeforeningen tar til etterretning at det er nødvendig å innføre en refusjonsordning for ikke-
sykehusbehandling. Etter Legeforeningens oppfatning fremstår høringsnotatet som grundig
og gir en god redegjørelse for premissene for ordningen. Legeforeningen deler i hovedsak
departementets vurderinger av hvorledes refusjonsordningen skal organiseres og reguleres,
men er likevel uenig på enkelte viktige punkter.

Avgrensninger
Det er åpenbart mange utfordringer knyttet til grensedragningen mellom sykehustjenester og
ikke-sykehustjenester. Legeforeningen deler departementets oppfatning av at det er mer
hensiktsmessig å definere hvilke typer tjenester som omfattes av refusjonsordningen i
forskrift fremfor å presisere dette i lovtekst. Hvordan forskriften skal utformes er ikke tema
for høringen, men departementet ber likevel om innspill. Etter Legeforeningens oppfatning
blir det antakelig vanskelig å operere med "planleggings"- kriteriet som departementet
redegjør for. Hvilke oppgaver som planlegges lagt til sykehus beror på en rekke forhold,
herunder geografiske, demografiske og økonomiske. Her vil det med andre ord kunne være
store variasjoner i ulike deler av landet.

Antakelig bør det heller tas utgangspunkt i hvilke oppgaver som krever sykehusets
infrastruktur. Her vil naturligvis innleggelse være ett sentralt kriterium. Legeforeningen ser at
det er behov for ytterligere utredning og drøfting av kriterier som gir veiledning til både
pasienter og helsepersonell. Vi stiller oss til disposisjon for videre arbeid med dette i
forbindelse med utarbeidelse av forskriftsbestemmelser.

Vi slutter oss til avgrensningene mot sosiale tjenester og pleie-/omsorgstjenester, samt LAR-
behandling. Når det gjelder sistnevnte er det et sterkt behov for kontroll og tverrfaglig
samarbeid. Den foreslåtte ordningen forutsetter at refusjon bare gis for behandling i utlandet i
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den grad dette er dekket av offentlig finansiering i Norge. Legeforeningen er enig i dette
prinsippet.

Kriterier for refusjon
Legeforeningen er enig i at det bør være et førende prinsipp at man skal ikke kunne bruke
ordningen for å oppnå offentlig støtte til helsehjelp eller varer som ikke gis med offentlig
finansiering i Norge.

Offentli tilkn nin
Det er foreslått at det skal være et kriterium for refusjon at den instans som yter helsehjelp i
utlandet skal ha en offentlig tilknytning. Departementet argumenterer for at dette ikke er en
hindring for fri bevegelighet, og subsidiært at om det er en hindring kan den forsvares ut fra
helsepolitiske hensyn. Legeforeningen stiller seg tvilende til dette.

Legeforeningen er enig i behovet for en faglig prioritering, som i Norge er nedfelt i lov og
forskrift, samt ved bruk av øvrige virkemidler som styringssignaler og økonomiske
insentiver. Vi er enige i at det bør stilles krav til offentlig tilknytning for refusjon av utgifter
til helsehjelp i land hvor finansieringssystemet har en tilsvarende forutsetning.

Vi er imidlertid uenige i at offentlig tilknytning skal være et krav til refusjon for helsehjelp
som ytes i land hvor finansieringssystemet for helsetjenester ikke forutsetter en slik
tilknytning. Dette vil innebære en hindring for pasienten som etter vår oppfatning neppe kan
forsvares.

Vi har merket oss at departementet, før refusjonsvilkårene fastsettes, vil foreta en fornyet
vurdering av de EØS-rettslige sider ved et krav om offentlig tilknytning. Departementet bør
etter vår oppfatning vurdere å knytte refusjonskravet til om det er tale om helsehjelp som
etter sin art og omfang ville være dekket av offentlig finansiering om den var ytt i Norge. Slik
kan man i større grad forsvare de prioriteringsmessige konsekvenser av avgrensningen.

Henvisning
Vi er i tvil om det er hensiktsmessig og ønskelig med et absolutt henvisningskrav i de tilfeller
hvor det enkelte lands finansieringssystem ikke stiller krav om dette. Dette vil være en reell
barriere for pasientene. I den omfattende og gode oversikten over refusjonsordningene i andre
land savner vi en redegjørelse for om/ hvordan et slikt vilkår er tatt inn. Etter
Legeforeningens oppfatning bør det åpnes for unntak fra henvisningskravet, i alle fall for
dekning av helsehjelp i land hvor det ikke stilles henvisningskrav og i tilfeller med helsehjelp
som ikke har vært planlagt - dvs helsehjelp ytt i hastesituasjoner. Derimot vil det kunne
stilles strengere henvisningskrav ved planlagt behandling, og især ved et eventuelt
forhåndssamtykke.

Forhåndsgodkjenning
Det synes også rimelig at pasienter som velger behandling i utlandet, må finne seg i å løpe en
risiko ved at behandlingen i ettertid kan bli definert som sykehusbehandling, og dermed ikke
være refusjonsberettiget. For enkeltpasienter vil likevel ordningen kunne slå svært uheldig ut
om det ikke kan gis forhåndsgodkjenning. Dette må veies mot de administrative
omkostninger det vil medføre å etablere en slik ordning. Legeforeningen antar at volumet av
pasienter som ønsker refusjon etter ordningen vil bli relativt lite, og de fleste av dem som vil
benytte seg av den vil gjøre det i etterkant av en behandling som faktisk har funnet sted. På



denne bakgrunn har Legeforeningen kommet til at det bør legges til rette for
forhåndsgodkjenning.

Valg av finansieringsmodell
Etter Legeforeningens vurdering er det viktig å unngå vridningseffekter i den forstand at de
ansvarlige tjenestenivåer tilskynder behandling i utlandet for å slippe utgifter. Dette ville ikke
være en tilsiktet konsekvens av EØS regelverket. Det er derfor viktig at man velger en
finansieringsordning som stimulerer til å opprettholde og videreutvikle tilbud av tilstrekkelig
volum og kvalitet her i Norge. I avveiningen mellom hensynet til rettferdig utgiftsfordeling
og behovet for å unngå for omfattende administrative prosesser knyttet til håndteringen av det
økonomiske oppgjøret, mener Legeforeningen at modell 4 vil være den mest formålstjenlige.
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