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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FOLKETRYGDLOVEN - 
ETABLERING AV EN ORDNING FOR REFUSJON AV PASIENTERS 
UTGIFTER TIL HELSEHJELP 
 
Høringsuttalelsen vil bli behandlet politisk i Sosial- og omsorgsutvalget 9. oktober då, og vedtaket vil 
bli ettersendt. 
 
EF-domstolens vedtak om at fri bevegelse av tjenester også skal gjelde for helsetjenester, krever 
endringer i folketrygdloven. Retten gjelder dekning av utgifter til ikke-sykehusbehandling og gjelder 
for de som har rett til behandling på det offentliges regning i Norge. Pasientens egenandel vil bli som 
tilsvarende behandling i Norge. 
 
Gjenstand for høringen er ikke om det bør etableres en refusjonsordning, men hvordan ordningen bør 
utformes. Dette gjelder hvem som skal behandle refusjonskravene og finansieringen. 
Pleie- og omsorgstjenester vil ikke bli omfattet av ordningen, så utgifter på kommunalt nivå blir 
begrenset. 
 
Detaljer vil bli fastsatt i en forskrift, og problemstillinger i høringsdokumentet er gjennomgått og 
forslag til uttalelse følger nedenfor. 
 
Sørum kommune støtter departementets syn på å legge oppgaven med å behandle refusjonskravene til 
én felles instans. Det er viktig å legge dette til den instansen som i dag behandler slik krav og som har 
den kompetansen som er nødvendig. Dette vil bidra til en enhetlig behandling og derved styrke 
pasientenes rettssikkerhet i tillegg til å være ressursbesparende. 
En støtter også forslaget om å legge seg på den alminnelige foreldelsesfrist i Norge, 3 år, og at krav 
settes fram 6 måneder etter lovens iverksettelse. 
 
Når det gjelder finansieringsansvar bør det velges en løsning som er enkel å administrere og samtidig 
se på hvilke tjenestetyper som antas å utgjøre den største andelen av refusjonsutgiftene. Det er viktig at 
det ikke legges opp til et arbeids- og ressurskrevende fordelingssystem. Ut fra disse forutsetningene vil 
Sørum kommune anbefale modell 4, hvor utgiftene fordeles mellom fylkeskommunene, de regionale 
helseforetakene og staten som også tar utgiftene til kommunehelsetjenester. 
 
 



 2
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kirsti Egeberg Hannaseth 
Seniorrådgiver 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Vedtak i Sosial- og omsorgsutvalget. Ettersendes. 


