
Forslag til lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd 
 
 
§ 22-2 skal lyde (endringer i kursiv):  
 

       Den som gir behandling eller yter tjenester som trygden er stønadspliktig for, kan 
etter avtale få rett til direkte oppgjør med trygden. Stønaden blir da utbetalt direkte til 
behandleren eller tjenesteyteren. Medlemmets betalingsplikt blir tilsvarende redusert.  

       Departementet gir forskrifter om direkte oppgjør og om adgang for trygden til å 
nekte direkte oppgjør. Departementet kan i forskrift gjøre unntak fra krav om avtale for å 
få rett til direkte oppgjør med trygden for midlertidige tjenesteytere fra andre EU-/EØS-
stater.  

 
Merknad: 
 
Hovedregelen etter folketrygdloven § 22-1 er at ytelser etter loven skal utbetales til den 
som har rett til ytelsen, det vil si medlemmet (pasienten). I § 22-2 er det gitt regler om 
en forenklet oppgjørsordning, som innebærer at tjenesteyteren etter avtale med trygden 
kan få stønaden (som pasienten har rett til) utbetalt direkte til seg. Medlemmet trenger 
da bare å betale egenandel til tjenesteyteren, og slipper å legge ut for behandlingen og 
deretter kreve refusjon fra trygden.    
 
Den foreslåtte bestemmelsen i andre ledd er i tråd med departementets tolkning av 
artikkel 6 bokstav b i direktivet. Departementet har lagt til grunn at det etter ordlyden i 
artikkelen ikke er tale om at tjenesteyteren skal kunne utløse trygderefusjon uten å 
registrere seg, men at vedkommende ikke skal ha plikt til å registrere seg hos 
offentlige trygdemyndigheter bare med det særskilte formål å bli en del av en 
direkteoppgjørsordning. Når det gjøres unntak fra kravet om avtale som grunnlag for 
utbetaling til andre enn medlemmet, vil informasjon til NAV om at tjenesten er ytt, være 
tilstrekkelig for utbetaling av refusjon direkte til tjenesteyteren. Medlemmet må 
imidlertid fremdeles oppfylle vilkårene for rett til stønad, jf. det som forutsetningsvis 
følger av folketrygdloven § 22-1.  
 
Forslaget berører en rekke helsepersonellgrupper som utøver virksomhet med 
trygderefusjon og som har adgang til å inngå avtale om direkte oppgjør. Direktivet 
gjelder både selvstendig næringsdrivende og lønnsmottakere, jf. 
virkeområdebestemmelsen i artikkel 2 nr. 1. Det er imidlertid uklart om begrepet 
”tjenesteyter” i relasjon til bestemmelsene om midlertidig tjenesteyting i artikkel 5 til 9 
bare omfatter personer som på selvstendig grunnlag utøver et yrke i et annet land enn 
der de er etablert, eller om disse bestemmelsene også omfatter tjenesteytere som er 
midlertidig ansatt/vikarierer i en etablert virksomhet i Norge.  
 
Departementet har på denne bakgrunn ikke foreslått å forskriftsfeste et unntak fra 
kravet om avtale for direkte oppgjør når det gjelder refusjonsoppgjør for undersøkelse 
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og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter, apotek, 
bandasjister og offentlige poliklinikker. I disse tilfellene er det virksomheten som sådan 
som kan få rett til å få utbetalt direkte oppgjør, men denne retten forutsetter at visse 
personellmessige krav til virksomheten er oppfylt. Det må blant annet foreligge 
rekvisisjon fra lege eller andre, undersøkelsen/prøvetakingen må foretas av lege osv.   
 
Det vises til de nærmere forslagene om endring av de enkelte stønadsforskriftene 
nedenfor. 
 
 
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 og 2 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 EU-
/EØS-stater som yter midlertidige tjenester i Norge, ikke har norsk lisens, autorisasjon 
eller spesialistgodkjenning, jf. forskrift xx……….2007 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.  

2. Arbeids- og velferdsetaten kan inngå avtale med legen om direkte oppgjør, jf. 
folketrygdloven § 22-2 andre ledd. Stønaden utbetales i så fall direkte til legen. 
Legen har da ikke rett til å kreve av medlemmet den delen av legehonoraret som 
trygden dekker. Arbeids- og velferdsdirektoratet fastsetter nærmere regler for 
direkte oppgjør. Arbeids- og velferdsdirektoratet kan også inngå avtale med Den 
norske lægeforening om direkte oppgjør mellom Arbeids- og velferdsetaten og 
medlemmer av Legeforeningen. Slik avtale erstatter med kollektiv virkning 
individuelle avtaler med medlemmer av Legeforeningen. Lege fra andre EU-/EØS-
stater som yter midlertidige tjenester i Norge, kan få rett til direkte oppgjør uten avtale 
om dette. Legen skal imidlertid på forhånd eller dersom det haster, i etterkant, 
informere Arbeids- og velferdsetaten om de tjenester vedkommende har ytt.  

 
 
Forslag til forskrift om endring av forskrift 21. desember 2005 nr. 1634 om 
stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for 
sykdom 
 
§ 3 nytt femte ledd skal lyde:  
 

 Vilkårene i denne bestemmelsen om norsk lisens eller autorisasjon som 
tannlege, og norsk spesialistgodkjenning, gjelder ikke for tannleger fra andre EU/EØS-
stater som yter midlertidige tjenester i Norge, jf. forskrift xx. ……. 2007 om 
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autorisasjon m.m. av helsepersonell i henhold til avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen).  

   
§ 6 nytt annet ledd skal lyde:  
 
 Tannlege fra andre EU-/EØS-stater som yter midlertidige tjenester i Norge, kan 
få rett til direkte oppgjør uten avtale. Tannlegen skal imidlertid på forhånd eller dersom 
det haster, i etterkant, informere Arbeids- og velferdsetaten om de tjenester 
vedkommende har ytt. 
 
 
 
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 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).  

 
§ 6 nytt andre ledd skal lyde:  
 
 Psykolog fra andre EU-/EØS-stater som yter midlertidige tjenester i Norge, kan 
få rett til direkte oppgjør uten avtale. Psykologen skal imidlertid på forhånd eller 
dersom det haster, i etterkant, informere Arbeids- og velferdsetaten om de tjenester 
vedkommende har ytt. 
 
 
 
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 har 
autorisasjon som fysioterapeut etter lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv. § 48, 
eller godkjenning etter tidligere regelverk, jf. helsepersonelloven § 76 annet ledd. 
 Vilkåret om norsk autorisasjon gjelder ikke for fysioterapeuter fra andre EU/EØS-
stater som yter midlertidige tjenester i Norge, jf. forskrift xx…….2007 om autorisasjon 
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m.m. av helsepersonell i henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde (EØS-avtalen).  

 
§ 7 nytt andre ledd skal lyde:  
 
 Fysioterapeut fra andre EU-/EØS-stater som yter midlertidige tjenester i Norge, 
kan få rett til direkte oppgjør uten avtale. Fysioterapeuten skal imidlertid på forhånd 
eller dersom det haster, i etterkant, informere Arbeids- og velferdsetaten om de 
tjenester vedkommende har ytt. 
 
 
 
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 har autorisasjon som 
kiropraktor etter lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. § 48, eller godkjenning 
etter tidligere regelverk, jf. helsepersonelloven § 76 annet ledd eller turnuslisens som 
kiropraktor i henhold til forskrift 21. desember 2000 nr. 1382 om praktisk tjeneste 
(turnustjeneste) for helsepersonell kapittel 1 og 6. Vilkåret om norsk autorisasjon gjelder 
ikke for kiropraktorer 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).  

 
§ 5 nytt andre ledd skal lyde:  
 
 Kiropraktorer fra andre EU-/EØS-stater som yter midlertidige tjenester i Norge, 
kan få rett til direkte oppgjør uten avtale. Kiropraktoren skal imidlertid på forhånd eller 
dersom det haster, i etterkant, informere Arbeids- og velferdsetaten om de tjenester 
vedkommende har ytt. 
 
 
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 med offentlig norsk eksamen, eller som har tillatelse fra Arbeids- og 
velferdsdirektoratet til å utføre undersøkelse og behandling for trygdens regning. Disse 
vilkårene gjelder ikke for logopeder og audiopedagoger fra andre EU/EØS-stater som yter 
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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).  

 

§ 9 nytt andre ledd skal lyde:  

 

 Logopeder og audiopedagoger fra andre EU-/EØS-stater som yter midlertidige 
tjenester i Norge, kan få rett til direkte oppgjør uten avtale. Logopeden eller 
audiopedagogen skal imidlertid på forhånd eller dersom det haster, i etterkant, 
informere Arbeids- og velferdsetaten om de tjenester vedkommende har ytt. 

 

 
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 autorisert ortoptist, jf. lov av 
2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. § 48. Vilkåret om norsk autorisasjon gjelder ikke 
for ortoptister 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).  

 
§ 7 nytt andre ledd skal lyde:  
 
 Ortoptister fra andre EU-/EØS-stater som yter midlertidige tjenester i Norge, 
kan få rett til direkte oppgjør uten avtale. Ortoptisten skal imidlertid på forhånd eller 
dersom det haster, i etterkant, informere Arbeids- og velferdsetaten om de tjenester 
vedkommende har ytt. 
 
 
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).  
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§ 6 nytt tredje ledd skal lyde:  
 
 Jordmødre fra andre EU-/EØS-stater som yter midlertidige tjenester i Norge, 
kan få rett til direkte oppgjør uten avtale. Jordmoren skal imidlertid på forhånd eller 
dersom det haster, i etterkant, informere Arbeids- og velferdsetaten om de tjenester 
vedkommende har ytt. 
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