
Hvem kan velge
sykehus
Retten til fritt sykehusvalg gjelder ved
planlagt undersøkelse eller behandling,
men ikke ved øyeblikkelig hjelp. Retten
til å velge sykehus gjelder for alle
pasienter, unntatt pasienter i barne- og
ungdomspsykiatrien. 

Hvilke sykehus kan
velges
Retten gjelder alle offentlige sykehus i
Norge. Med offentlige sykehus menes
sykehus som enten eies og drives av
fylkeskommunene og staten, og noen
andre sykehus som drives som en 
del av den offentlige helsetjenesten. 
Retten gjelder også undersøkelse 
eller behandling ved sykehusenes
poliklinikker. Pasienten kan ikke velge
behandlingsnivå. Siden de aller fleste
sykehus i Norge er lokalsykehus for
befolkningen i nærområdet, vil denne
begrensningen som oftest ikke ha noen
praktisk betydning for valg av sykehus.

Hvordan velger man
sykehus
Retten til fritt sykehusvalg oppstår når 
en pasient blir henvist til sykehus av en
primærlege eller legespesialist. Det betyr
at pasienten har rett til å velge hvilket
sykehus henvisningen skal sendes til.
Pasienten bør rådføre seg med legen 
før valget tas. Dersom man allerede er
henvist til et sykehus, kan man be om å 
bli henvist til et annet sykehus. 
I så fall må man ta kontakt med legen 
som er ansvarlig for henvisningen og 
be om at henvisningen blir sendt til et
annet sykehus. Legen kan bare sende
henvisningen til ett sykehus av gangen.

Hvem betaler for reisen
Pasienter med lang reisevei til sykehus får
refundert utgiftene til reisen fra trygde-
kontoret. Denne ordningen gjelder også
for pasienter som benytter retten til fritt
sykehusvalg. Dersom man benytter retten
til fritt sykehusvalg må pasienten betale en
noe høyere egenandel enn vanlig.  

Ved fritt sykehusvalg er egenandelen
400 kroner for reise fram og tilbake til
sykehuset. Denne egenandelen går
ikke inn under ordningen med
egenandelstak.

Hvem kan gi mer
informasjon:
Du får mer informasjon om fritt
sykehusvalg ved å ringe grønt
telefonnummer: 

800 41 004
Du finner også informasjon om fritt
sykehusvalg på Internett:

http://www.sykehusvalg.net

Begge steder gis det generell
informasjon om selve ordningen. 
Man kan også få vite hvilke sykehus
som har kortest ventetider for noen av
de vanligste kirugiske inngrepene.
Informasjon gis både til pasienter,
pårørende og helsepersonell.



Helsepersonell gir
informasjon
Sykehusene har plikt til å gi pasientene
den informasjonen som er nødvendig
for at de skal kunne ivareta sine rettig-
heter. Dette gjelder også retten til fritt
sykehusvalg. Når pasienten er til be-
handling hos allmennleger, spesialist
eller i sykehus, er det mulig å spørre
om fritt sykehusvalg. 

Fritt sykehusvalg
Fra 1. januar 2001 har pasienter
fritt sykehusvalg i Norge 
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