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Yrkesforeninger 

 

 Deres ref.:     Vår ref.: 16/3735   Dato: 12.07.2016  

 
Høring - forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten 

 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk 

helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. 

 

Departementet skriver at bakgrunnen for forslaget først og fremst er at regelverket i dag er vanskelig å 

forstå for pasientene. Dagens forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres 

poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra 

regionale helseforetak (forskrift om utgifter til poliklinisk helsehjelp) retter seg både mot pasienter og 

behandlingssteder. Forslaget til ny forskrift skal ifølge HOD bedre ivareta pasientenes behov for 

forutsigbarhet, samtidig som regelverket blir enklere og innebærer en avbyråkratisering. 

 

Departementet foreslår følgende i høringsnotatet: 

 

1) Opprettelse av ny forskrift 

Forslag om at alle bestemmelser om egenandel og pasientbetaling for poliklinisk helsehjelp som i 

dag er regulert i forskrift om utgifter til poliklinisk helsehjelp (poliklinikkforskrifta), blir fastsatt i 

en egen ny forskrift. Reglene for godtgjøring for utgifter til poliklinisk helsehjelp (refusjon til den 

som har ytt poliklinisk helsehjelp) blir stående i poliklinikkforskriften.  

 

2) Avvikling av godkjennelsesordningen i poliklinikkforskriften (6.6.2) 

Forslag om at det poliklinikkforskriften regulerer om godkjennelsesordning for psykiatriske 

poliklinikker og psykiatriske ungdomsteam, blir avviklet. 

 

3) Endring i egenandelstak 1 (8.1) 

Forslag om endring i forskrift om egenandelstak 1, forskrift om dekning av utgifter til lege og 

pasientjournalforskriften, slik at det blir bedre sammenheng i regelverket.  

 

4) Endring i bestemmelse om gebyr for pasienter som ikke møter til time 

Forslag om materielle endringer i bestemmelse om gebyr for pasienter som ikke møter til avtalt 

poliklinisk time. 
 

Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets sider: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forskrift-om-betaling-fra-pasientar-for-

poliklinisk-helsehjelp-i-spesialisthelsetenesta/id2505967/  
 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  

1.september. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 

 

Med hilsen 

Den norske legeforening 

 

Sara Underland Mjelva 

Helsepolitisk rådgiver 
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