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Høring- forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten. 
 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 12.7.2016. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken på møte 26.8.2016. Styret vedtok følgende 

uttalelse i saken: 

 

Norsk overlegeforening (Of) støtter i hovedsak de fremlagte endringsforslagene, men har 

enkelte kommentarer knyttet til fraværsgebyr. Fraværsgebyret ble etter endringen 1. januar 

2016 økt til 640 kroner. Etter Ofs erfaring fremstår et så høyt gebyr urimelig i en del tilfeller. 

Pasienter som har innkalling til ulike avtaler ved samme sykehusbesøk må i dag betale gebyr 

til de ulike instansene. Fravær fra røntgentime og poliklinisk kontroll vil da utløse et gebyr på 

1280 kroner. Vi har videre sett eksempler på at pasienter grunnet kortere tids fravær ikke har 

anledning til å avbestille time, og at de ilegges gebyr som oppfattes som urimelig. Of oppfatter 

dette som uheldig.  

 
Det er særskilt bedt om vurdering av fraværsgebyr for pasienter med psykiske lidelser eller 

rusproblemer. Of støtter med noen merknader forslaget om å fastsette fraværsgebyret til 320 

kroner for poliklinikk-besøk som gjelder voksen-psykiatri eller rusbehandling. Of vil bemerke 

at pasienter med rus-lidelser eller psykiske-lidelser også har andre behandlings-krevende 

lidelser, og i større grad enn befolkningen forøvrig. Med det foreliggende forslaget er det 

grunn til å rette bekymring for at disse gruppene i større grad enn andre vil rammes av 

fraværsgebyr knyttet til deres somatiske lidelser. Dette kan bidra til ytterligere svekkelse av 

pasientgruppenes somatiske helsetilstand. Of vil derfor anbefale at forskriftsendringen 

utformes slik at pasienter med kjente psykiske lidelser eller rus-problematikk ikke gis 

fraværsgebyr høyere enn egenandelen også ved fravær til polikliniske konsultasjoner for 

somatiske tilstander.  

 
Of er videre bekymret for at et forhøyet fraværsgebyr kan ramme ressurssvake pasienter som 

av ulike årsaker ikke klarer å innrette seg etter innkallinger og avtaler. Det kan være eldre og 

glemske pasienter, de med omskiftelige adresser, eller sviktende samfunnskontakt av andre 

årsaker.  Et høyt fraværsgebyr kan bidra til en økonomisk belastning som har særlig store 

konsekvenser hos denne gruppen. Of anser det som uhensiktsmessig at helsetjenesten ved å 

etablere høye fraværsgebyr kan bidra til økte sosiale problemer med inkasso- og 



gjeldsinndriving fra de mest utsatte pasientgruppene.  

  

Med bakgrunn i vurderingene over vil Of tilråde at forskriften utformes slik at det åpnes for 

skjønnsmessige vurderinger ved ileggelse av fraværsgebyr, og at en slik vurdering utøves av 

instansen som kjenner pasienten og som ilegger et eventuelt gebyr. Of tilrår at en slik 

skjønnsmessig vurdering utformes slik at ileggelse eller avståelse av fraværsgebyr ikke er å 

betrakte som enkeltvedtak. Of vil videre anbefale at det gjøres en gjennomgang av hvordan et 

forhøyet gebyr har fungert, herunder hvilke grupper som i sterkest grad rammes av ordningen, 

og hvilken effekt dette har hatt for pasientenes videre benyttelse av helsetilbudet, tillit til 

tjenesten og endelig tjenestens omdømme. 

  

Avslutningsvis vil Of bemerke at siktemålet med lavere fraværs-hyppighet til avtaler i 

spesialisthelsetjenesten også nås ved andre tiltak, som mer utstrakt bruk av SMS-varsling. Of 

vil i denne sammenheng vise til de erfaringene som har blitt gjort i Helse Vest.  
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