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Styresak 114-2013 Pasientreiser når næraste behandlingsstad ligg 

over regionsgrensa – felles styresak 

 
 
Siden styresaken er utarbeidet av Helse Vest RHF, er ordlyden på nynorsk.  
 
Oppsummering 
Fleire regionale helseføretak har mottatt spørsmål i samband med pasientreiser, når 
næraste behandlingsstad ligg på motsett sida av regionsgrensa. Bakgrunn for desse 
spørsmåla er at pasientane opplever det urimeleg at dei må betale høgare eigendel om 
dei vel å reise til næraste behandlingsstad, i staden for ein behandlingsstad i regionen.  
 
Problemstillinga gjeld berre reiser til elektiv/planlagt behandling, og ikkje 
augeblikkeleg hjelp. 
 
Sida alle regionane opplever tilsvarande utfordring, har dei regionale helseføretaka blitt 
samde om å tilrå å innføre likt unntak:  
• Pasienten betaler ikkje høgare eigendel når reisa er til næraste stad ein kan gi 

behandling, uavhengig av om dette er over regionsgrensa.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) si tilbakemelding er at dei ser ingenting 
rettsleg i vegen for at dei regionale helseføretaka på eiga initiativ, gjennom avtaler seg i 
mellom, gir pasientane betre vilkår for eigendelsberekninga enn det pasientane har rett 
til etter lov og forskrift.  
 
Fakta 
Fleire regionale helseføretak har mottatt spørsmål i samband med pasientreiser når 
næraste behandlingsstad ligg på motsett sida av regionsgrensa. Bakgrunnen for desse 
spørsmåla er at pasientane opplever det urimeleg at dei må betale høgare eigendel om 
dei vel å reise til næraste behandlingsstad, i staden for ein behandlingsstad i regionen.  
 
Sjuketransportforskrifta seier at pasienten har krav på å få dekka reisa til og frå 
offentleg godkjend behandlingsstad. Om behandlingsstaden ligg utanfor eigen 
helseregion, skal pasienten i følgje sjuketransportforskrifta, betale utvida (forhøyet) 
eigendel, sida dette blir rekna som fritt sjukehusval. Nokre stader er avstanden til 
næraste behandlingstilbod i eigen region vesentleg lengre enn alternativet i 
grenseregionen. Skilnaden i reisetid samt reisekostnad kan dermed bli så store at dei 
tykkjast urimelege, både for pasienten og reint samfunnsøkonomisk. 
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Utvida eigendel omfattar ikkje augeblikkeleg hjelp og det er ikkje utvida eigendel på 
reiser innan eigen helseregion. Det betyr at problemstillinga gjeld berre reiser til 
elektiv/planlagt behandling i andre regionar. 
 
Denne problemstillinga er aktuell i alle de fire helseregionane, og er årsaka til at fleire 
helseføretak har innført unntak for utvida eigendel for innbyggarane i nokre 
grenseområde. Det vil si at dei refunderer reisekostnader med fråtrekk av ordinær 
eigendel. Kriteria for unntak varierer mellom helseføretaka og er basert på enten 
bustadkommune, behandlingsstad eller bestemt type helseteneste. 
 
Utfordringa med at det ikkje er eins praksis mellom helseføretaka er at innbyggarane 
kan oppleve ulik tilgang på helsetenester.  
 
Derfor har dei fire adm. direktørane sett ned ei arbeidsgruppe som har sett på korleis 
regionane kan handtere grenseproblematikken på ei tenleg og meir einsarta måte.  
 
Arbeidsgruppa har kartlagt omfanget av innførte unntak, samt om ulik praksis knytt til 
unntaka gjer at pasientar opplever ulik tilgang på helsetenester, jf. vedlegg rapport 
Pasientreiser når nærmeste behandlingstilbud ligger over regionsgrensen. Vidare 
anbefaler arbeidsgruppa at regionane innfører eit likt unntak, og legg fram forslag til eit 
generelt unntak.  
 
Rapporten frå arbeidsgruppa blei behandla i AD-møte1

1. AD-møte tar rapporten til orientering. 

 10. juni 2013, jf. AD-møtesak 
043-2013 med følgjande konklusjon: 

 
2. AD-møte støtter arbeidsgruppens forslag til unntak: Pasienten betaler ikke forhøyet 

egenandel når reisen er til nærmeste sted hvor behandling kan gis, uavhengig av om 
dette er over regionsgrensen. 
 

3. Unntak som er nevnt i kulepunkt 2 i konklusjonen gjelder ikke for pasienter fra 
Helgeland som behandles på St. Olav, dersom dette ikke er faglig begrunnet. Det betyr 
at pasienter fra Helgeland som ønsker å behandles på St. Olav fremfor 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal betale ordinær eigendel for behandling over 
regionsgrensene.  
 

4. I områder hvor helseforetak har avtalt utvidet opptaksområde (over regionsgrensene), 
kan pasienter følge videre behandlingsløp ved det helseforetak som pasienten sokner 
til, hvis behandlende lege finner det faglig hensiktsmessig. Pasienten skal da ikke 
betale forhøyet eigendel. 
 

5. De regionale helseforetakene vil sørge for at helseforetak som berøres av 
grenseproblematikken gjøres særskilt oppmerksom på eksisterende/endret praksis.    

 
 

                                                        
1 AD-møte: Forum for adm. direktører i de regionale helseforetakene  
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I etterkant av AD-møtet sin behandling den 10. juni 2013, har Helse Nord RHF vurdert 
unntaket med omsyn til pasientar frå Helgeland på ny. Resultatet er at unntaket i 
kulepunkt 2 i AD-møte sin konklusjon blir også gjeldande for pasientar frå Helgeland 
som får behandling på St. Olav. Det betyr at heller ikkje pasientar frå Helgeland skal 
betale utvida eigendel, når reisa er til næraste sted ein kan gje behandling, uavhengig av 
om dette er over regionsgrensa.  
 
Helse Vest RHF har bedt HOD vurdera om RHF-a har kompetanse til å gjer ei slik 
endring av eigendelen. HOD si tilbakemelding er at dei ser ingenting rettsleg i vegen for 
at dei regionale helseføretaka på eiga initiativ, gjennom avtaler seg i mellom, gir 
pasientane betre vilkår for eigendelsberekninga enn det pasientane har rett til etter lov 
og forskrift.  
 
Kommentarar  
Forslaget opnar for at alle pasientar kan nytte det næraste behandlingstilbodet utan 
meirkostnader. Dette vil ivareta likebehandlingsprinsippet på ein betre måte ein dagen 
praksis. Vidare er unntaket fleksibelt fordi det vil tilpasse seg endra 
kommunikasjonsmuligheiter, f.eks. nye tunellar/bruer.  
 
Konsekvensar som følgje av innføring av generelt unntak 
Arbeidsgruppa vurderer konsekvensane for helseføretaka ved å innføre eit generelt 
unntak på lokalsjukehusnivå til å vere små. Dette gjeld både for spørsmål knytt til 
kapasitet samt kostnader. Befolkningsstørrelsen samt type behandlingar som dette 
gjeld er avgrensa, særskilt om ein ser bort frå allereie etablerte unntak. Konsekvensane 
utover lokalsjukehusnivå kan vere langt større.  
 
Rapporten foreslår også at der helseføretak har avtalt utvida opptaksområde eller ei 
funksjonsfordeling ut over regionsgrensa, kan pasientar frå det opptaksområde følgje 
behandlingsløp ved det helseføretaket/den regionen som han sokner til, utan at det 
utløyser utvida eigendel, dersom behandlande lege finn det er fagleg formålstenleg. 
Årsaka er at det av kvalitetsmessige årsaker kan vere ynskjeleg å følgje behandlingsløp i 
same region. For kvaliteten på tilbodet er det viktig at føretaka så langt det er mulig, kan 
følgje standardiserte pasientforløp. Dette skjer best innfor same organisasjonsstruktur. 
Eksemplar på viktige element i denne samanheng er tilgang på pasientjournal, faglege 
rutinar og samarbeid med primærhelsehelsetenesta. Derfor bør pasientar som møter ei 
behandlingskjede kunne følgje denne på ordinær måte. For pasientar frå Alvdal, Folldal, 
Os, Rendalen, Tolga og Tynset (Fjellregionen) i Helse Sør-Øst og Bindal kommune i 
Helse Nord er dette etablert praksis, men ikkje for pasientar frå kommunane Lund og 
Sokndal i Helse Vest.  
 
Endring for pasientreiser i Helse Nord 
På lokalsjukehusnivå:
Ved sørlig grense praktiserer allereie Helgelandssykehuset HF unntak for pasientar frå 
Bindal som reiser til Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger. Bakgrunnen for dette er 
at Bindal kommune vert rekna som ein del av opptaksområdet til lokalsjukehuset 
Namsos sykehus. Pasienten følgjer deretter det vidare behandlingsløpet i Helse Midt. 
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Innføring av eit generelt unntak om ordinær eigendel til næraste behandlingsstad vil 
ikkje føre til endringar i denne praksisen for Helgelandssykehuset HF. 
 
På grunn av ulik breidde (funksjonsdeling) ved sjukehusa i Helgelandssykehuset HF 
(Sandnessjøen, Mosjøen og Mo), vil næraste behandlingstilbod på lokalssjukehusnivå 
for kommunane i Brønnøysund og Sømna, avhenge av kva for behandling pasienten skal 
ha. For behandling der Mo har et tilbod, medan Sandnessjøen ikkje har, vil Namsos 
sjukehus være nærare enn Mo sjukehus.. I dag gjeld ingen unntak. Dette vil kunne 
medføre ei endring 
 
Innføring av eit generelt unntak om ordinær eigendel til næraste behandlingsstad vil 
kunne føre til endringar i denne praksisen for Helgelandssykehuset HF. 
 

Funksjonsdelinga i Helse Nord er slik at Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN 
(Tromsø) og Nordlandssykehuset i Bodø i all hovudsak er behandlingsstad for 
helsetenester på nivå over lokalsjukehus for innbyggjarar i Helgelandssykehuset HF. 
Det bor om lag 75 000 menneske i Helgelandsområdet. Endringane vil kunne medføre 
at store deler av pasientgrunnlaget frå Helgeland vil ha St Olav som næraste stad utover 
lokalsjukehusnivå og ikkje Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø. Dette vil kunne 
påverke pasientstraumen på eit allereie lite pasientgrunnlag for eit 
universitetssjukehus.  
 

Utover lokalsjukehusnivå 

Presiseringa i punkt 4. vil føre til ei endring av dagens praksis for innbyggarane i Lund 
og Sokndal kommune. Punkt 4. seier at område der helseføretak har avtalt utvida 
opptaksområde over regionsgrensene, kan pasientar tilvisast til vidare behandlingsløp 
ved dette helseføretaket om behandlande lege finn det faglig formålstenleg, utan å 
betale utvida eigendel. Det vil sei at pasientar frå Lund og Sokndal kan tilvisast frå 
Sjukehuset Sørlandet, Flekkefjord til vidare behandling i Helse Sør-Øst og betale 
ordinær eigendel.   
 
Konklusjon 
• Dei fire helseregionane er samde om å tilrå å innføre likt unntak: «Pasienten betaler 

ikkje utvida eigendel når reisa er til næraste stad kor behandling kan gis, uavhengig av 
om dette er over regionsgrensa.» 

• Problemstillinga gjeld berre reiser til elektiv/planlagt behandling, og ikkje 
augeblikkeleg hjelp. 

• Unntaket opnar for at alle pasientar kan nytte det næraste behandlingstilbodet utan 
meirkostnader. 

• Endringa skal ikkje påverke legane sin tilvisingspraksis. Tilvising skal skje med 
bakgrunn i ei fagleg vurdering. Men endringa gjer at der næraste behandlingsstad 
ligg over regionsgrensa, kan pasienten velje å reise dit om han ynskjer, og framleis 
betale ordinær eigendel. 

• Arbeidsgruppa meiner konsekvensane for helseføretaka ved å innføre eit generelt 
unntak vil vere små på lokalsjukehusnivå. Dette gjeld både i omfang og kostnader. 
Konsekvensane utover lokalsjukehusnivå kan vere større. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Styret i Helse Nord RHF gir adm. direktør fullmakt til å inngå avtale med dei andre 
regionale helseføretaka som seier at pasienten betaler ikkje høgare eigendel, når reisa 
er til næraste stad ein kan gi behandling, uavhengig av om dette er over regionsgrensa. 
 
 
Bodø, den 18. oktober 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Rapport Pasientreiser når nærmeste behandlingssted ligger over 

regionsgrensen 
Forslag til avtale mellom RHF-ene 
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ligger over regionsgrensen 
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1 Bakgrunn 
 
Pasienter, evt ledsager, har rett på å få dekket reisen til og fra offentlig godkjent 
behandlingssted.1 Hovedregelen er at helseforetakene dekker billigste rutegående 
transport, til nærmeste sted der behandling kan gis. I syketransportforskriften er 
nærmeste sted for spesialisthelsetjenesten definert som innenfor egen bostedsregion. 
Reiser ut av egen bostedsregion som omfattes av fritt sykehusvalg har pasienten rett på, 
men blir trukket forhøyet egenandel som ikke inngår i frikort egenandelstak 1. 
 
Flere regionale helseforetak har mottatt henvendelser fra pasienter bosatt langs 
regionsgrenser, hvor nærmeste behandlingsted ligger på andre siden av regionsgrensen. 
Bakgrunnen for disse henvendelsene er at de synes det er urimelig at de må betale 
forhøyet egenandel hvis de velger å reise til nærmeste behandlingsted, i stedet for et 
behandlingsted i regionen.  
 
Forhøyet egenandel gjelder kun ved fritt sykehusvalg, og ikke øyeblikkelig hjelp. Det er 
ikke forhøyet egenandel på reiser innad i egen helseregion. Det betyr at 
problemstillingen gjelder kun elektiv/planlagt behandling ved reiser til andre regioner. 
 
Med bakgrunn i dette har en del helseforetak innført unntak for forhøyet egenandel for 
innbyggere i noen grenseområder. Det vil si at de refunderer reisekostnader med 
fratrekk av ordinær egenandel. Kriteriene for unntak varierer mellom regionene og er 
basert på enten bostedskommune, behandlingssted eller bestemt type helsetjeneste. 
 
Denne rapporten tar sikte på å kartlegge omfanget av innførte unntak, samt om ulik 
praksis knyttet til unntak fra forhøyet egenandel gjør at pasienter opplever ulik tilgang 
på helsetjenester. Hvis dette er tilfellet vil arbeidsgruppen legge frem forslag til hvordan 
regionene kan håndtere denne problemstillingen for å ivareta 
likebehandlingsprinsippet.  
 

1.1 Mål 

 
Arbeidsgruppen skal utrede hvordan regionene kan håndtere grenseproblematikken 
knyttet til pasientreiser når nærmeste behandlingssted ligger over regionsgrensen.  
 

1.2 Mandat 

 
Ad-møte behandlet 17. desember Sak 081-2012. Følgende ble protokollført:  
  

                                                        
1 Pasient- og brukerrettighetsloven, spesialisthelsetjenesteloven og 
syketransportforskriften. 
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Pasientreiser når nærmeste behandlingssted ligger over regionsgrensen  

Helse Vest RHF har fått flere henvendelse fra Regionalt brukerutvalg 
vedrørende pasientreiser når nærmeste behandlingssted ligger på andre siden 
av regionsgrensen. Reiser over regionsgrensen utløser forhøyet egenandel (fritt 
sykehusvalg) og inngår ikke i grunnlaget for frikort. 

Helse Vest RHF ønsker i den forbindelse å belyse problemstillingen samt å 
legge saken fram for drøfting. 
 
Konklusjon: 

Det opprettes en arbeidsgruppe med én representant fra hver region. 

Inviterer med Pasientreisekontoret dersom det er ønskelig. 

Det utarbeides en utredning på hvordan grenseproblematikken kan håndteres. 

HN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HN 

 
Men bakgrunn i dette har en arbeidsgruppe bestående av representanter fra hver region 
kartlagt hva som er omfanget av dagens bruk på unntak fra hovedregel, og hvor vidt det 
er risiko for at likebehandlingsprinsippet ikke oppfylles.  
 

1.3 Leveranser 

 
1. Kartlegging av følgende: 

a. Oversikt over hvor i regionene det praktiseres unntak fra forhøyet 
egenandel for pasientreiser.  

b. Oversikt over andre grenseområder/kommuner med liknende utfordring, 
men uten tilsvarende unntak.  

 
2. Beskrive hvilke utfordringer/konsekvenser dagens praksis har. 

 
3. Foreslå hvordan regionene kan håndtere pasientreiser der nærmeste 

behandlingstilbud ligger over grenseregionen samt hvilke 
utfordringer/konsekvenser evt. foreslåtte endringer vil ha.  

 
4. Forslag til videre prosess. 

 

1.4 Organisering 

Arbeidsgruppen har bestått av: 
 
Gunnhild Haslerud (Helse Vest RHF) 
Arnt Egil Hasfjord (Helse Midt-Norge RHF) 
Jostein Svendsen (Helse Sør-Øst RHF) 
Christel Meyer (Helse Sør-Øst RHF) 
Nils Bie Normann (Helse Nord RHF) 
 
Arbeidsgruppen har hatt fem telefonmøter.  
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2 Beskrivelse av utfordringen 
 
Hva er utfordringen 
Flere pasienter og brukerorganisasjoner har pekt på urimeligheten i dagens 
syketransportforskrift som får den konsekvens at pasienter i enkelte grenseområder må 
betale forhøyet egenandel på reiser til nærmeste behandlingsted hvis dette ligger i 
naboregionen. 2  
 
I enkelte områder er det vesentlig forskjell mellom reiseavstand og reisetid til tilbud i 
egen region og til tilbud i naboregionen. I tillegg blir reisekostnaden større for pasienten 
om han benytter tilbudet i naboregionen, på grunn av forhøyet egenandel.   
 
Forhøyet egenandelen utgjør 400 kr for hver enkeltreise og inngår heller ikke i 
grunnlaget for frikort.  Det innebærer at pasienten i mye mindre grad får dekket 
reiseutgifter til nærmeste behandlingstilbud hvis dette ligger over en regionsgrense.  
 
Reisekostnaden blir også større for helseforetaket når pasienten reiser til behandling 
som ligger lenger unna i egen region. 
 
Det er viktig å presisere at denne utfordringen gjelder kun reiser til 
spesialisthelsetjenesten, ikke til primærhelsetjenesten, og omfatter kun elektiv/planlagt 
behandling, ikke øyeblikkelig hjelp.  
 
Når utløses forhøyet egenandel 
Transportkostnader dekkes til nærmeste sted hvor behandling kan gis, og det er alltid 
ordinær egenandel som gjelder om pasienten henvises av eget helseforetak3.  
 
Forhøyet egenandel utløses av:  
• Pasient velger selv behandling i annen region, jfr. fritt sykehusvalg.4  
• Pasient blir henvist til behandling av andre enn helseforetaket. 
 
Hvordan har regionene løst utfordringen 
Med bakgrunn i denne utfordringen har en del helseforetak for enkelte områder, innført 
unntak for forhøyet egenandel. Det vil si at de refunderer reisekostnader med fratrekk 
av ordinær egenandel i stedet for forhøyet. Kriteriene for unntak varierer mellom 
helseforetakene og er basert på enten bostedskommune, behandlingssted eller bestemt 
type helsetjeneste. Hvordan regionene praktiserer unntakene er nærmere beskrevet i 
neste kapitel.  
 
Juridiske forhold 
Adgangen til å gi pasienter utvidede rettigheter er presisert i merknaden til 
syketransportforskriften. Her fremgår det at de regionale helseforetakene kan, med 
bakgrunn i et behandlingsmessig helhetsperspektiv, gi pasienter rettigheter ut over 
ordlyden i pasient- og brukerrettighetsloven og syketransportforskriften. En 

                                                        
2 Egenandeler på reiser reguleres i syketransportforskriften § 14 
3 Jfr. Syketransportforskriften.  
4 Pasienten har rett til å velge behandlingssted utenfor egen helseregion etter 
pasientrettighetsloven § 2-4. 
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forutsetning er imidlertid at det ikke må stride mot likebehandlingsprinsippet, hvor 
formålet er lik tilgang til helsehjelp for befolkningen, jfr. vedlegg 1, Notat fra 
Pasientreiser ANS. I samme notat anbefaler også Pasientreiser ANS at RHF-ene inngår 
likelydende avtaler for å sikre likebehandling.  
 
 

3 Status - beskrivelse av dagens praksis 
 
Arbeidsgruppen har gått igjennom og oppsummert dagens praksis i de helseforetakene 
der hvor dette er en aktuell utfordring. 
 

3.1 Hvor praktiserer regionene unntak fra forhøyet egenandel?  

 

3.1.1 Helse Vest  
 
I Helse Vest er dette en aktuell utfordring i sør mellom Helse Stavanger HF og Sørlandet 
sykehus HF, samt i nord mellom Helse Førde HF og Helse Møre og Romsdal HF.  
 
Ved sørlig grense praktiserer Helse Stavanger HF unntak for pasienter fra Lund og 
Sokndal kommune som reiser til; 

 Sørlandet sykehus, Flekkefjord 
 Sørlandet sykehus, Flekkefjord lokalisert i Kvinesdal og Farsund (DPS) 
 Revmatologisk avdeling ved Sørlandet sykehus, Kristiansand  

 
Med bakgrunn i en tidligere avtale mellom Rogaland fylkeskommune og Vest-Agder 
fylkeskommune kan innbyggere fra Lund og Sokndal benytte Sørlandet sykehus, 
Flekkefjord som sitt lokalsykehus.  
 
Ved nordlig grense praktiserer Helse Førde HF unntak for pasienter som reiser til; 

 Fødeavdelingen ved Volda sykehus.  
 
I Helse Førde er det ikke laget noen kriterier i forhold til hvilke kommuner unntaket 
gjelder for. I praksis vil tilbudet hovedsakelig være aktuelt for innbyggere i de 
kommunene hvor Volda sykehus er nærmere enn Førde sentralsykehus, dvs i hovedsak 
Eid, Vågsøy, Selje, Hornindal og Stryn.  
 

3.1.2 Helse Midt-Norge  
 
Ved grensen mot Helse Sør-Øst praktiserer St. Olav Hospital HF unntak for pasienter fra 
Røros og Holtålen kommune som reiser til; 

 Tynset sykehus 
 Tynset DPS 

 
Ved grensen mot Helse Vest praktiserer Helse Møre og Romsdal HF i dag unntak for 
pasienter som reiser til; 

Styremøte Helse Nord RHF  
30. oktober 2013 - sakspapirer

side 36



 

7 
 

 Lysbehandling og dialyse på Nordfjord sykehus. 
 
Generelt praktiserer Helse Møre og Romsdal HF at pasienter i søre Sunnmøre som har 
behandlingstilbud ved Volda sykehus kan velge Nordfjord sykehus, dersom det er 
kortene.  Det  forutsettes at det kan håndteres innen dagen kapasitet.   
 
 
I Helse Møre og Romsdal er det ikke laget noen kriterier i forhold til hvilke kommuner 
unntaket gjelder for. I praksis er tilbudet aktuelt for innbyggere i de kommunene hvor 
Nordfjord sykehus er nærmeste behandlingstilbud.  
 

3.1.3 Helse Nord  
 

I Helse Nord gjelder denne problematikken mellom Helgelandssykehuset HF i Helse Nord og 

Trøndelag HF i Helse Midt-Norge. Helgelandssykehuset HF praktiserer unntak for pasienter 

fra Bindal kommune som reiser til; 

 Sykehuset Namsos 

 Sykehuset Levanger 

 

Bindal kommune regnes som en del av opptaksområdet til lokalsykehuset Namsos sykehus.  

 

3.1.4 Helse Sør-Øst 
 
Ved grensen mot Helse Midt-Norge praktiserer Sykehuset Innlandet HF unntak for 
pasienter fra Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen kommune (Fjellregionen) 
som reiser til; 

 St. Olavs Hospital, Trondheim 
 Røros sykehus 

 
Ved grensen mot Helse Vest praktiserer Sykehuset Sørlandet HF unntak for pasienter fra 
Sirdal kommune som reiser til; 

 Stavanger universitetssykehus  
 
Generelt 
I all hovedsak viser kartleggingen at unntakene fra forhøyet egenandel er knyttet til 
utvidet opptaksområde eller funksjonsdelingsavtaler som regionene og helseforetakene 
har inngått på tvers av regionsgrensene. Hvis pasienten henvises til det sykehus som 
skal dekke det opptaksområdet han er bosatt i, kan det ikke regnes som fritt 
sykehusvalg. Selv om det ligger utenfor egen region. Dermed skal det heller ikke trekkes 
forhøyet egenandel.  
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3.2 Hvilke andre grenseområder/kommuner har vi med likende utfordring, 
men uten tilsvarende unntak?  

 
De fleste grenseområdene har innført unntak for reiser til nærmeste sykehus over 
regionsgrensen, når dette er nærmeste sted behandling kan gis.  Men det er eksempler 
på områder med lik utfordring, men hvor det ikke praktiseres unntak:  
 

 I Helse Vest: På grunn av ulik bredde i tilbudet ved Nordfjord sykehus i Helse 
Førde og Volda sykehus i Helse Møre og Romsdal, vil nærmeste 
behandlingstilbud for grensekommunene Vågsøy, Selje, Hornindal, Stryn, Eid i 
Helse Førde, avhenge av hvilken behandling pasienten skal ha. For behandling 
hvor Volda har et tilbud, men Nordfjord sykehus har ikke5, vil Volda sykehus 
være nærmere enn Førde sentralsykehus. I dag gjelder unntaket for reiser til 
Volda sykehus kun til fødeavdelingen.  
 

 I Helse Nord: På grunn av ulik bredde (funksjonsdeling) ved sykehusene i 
Helgelandssykehuset HF (Sandnesjøen, Mosjøen og Mo), vil nærmeste 
behandlingstilbud for kommunene i Brønnøysund og Sømna, avhenge av hvilken 
behandling pasienten skal ha. For behandling hvor Mo har et tilbud, men 
Sandnessjøen ikke har, vil Namsos sykehus være nærmere enn Mo sykehus. I dag 
gjelder ingen unntak. 

 
De aller fleste pasienter blir ferdig behandlet ved sitt lokale sykehus, men noen ganger 
krever behandlingen mer spesialiserte tjenester. Da strekker behandlingskjeden seg 
lengre enn til det nærmeste sykehuset og spørsmålet om hva som er nærmeste 
behandlingssted blir igjen aktuelt.  
 
Noen foretak har innført unntak også i disse tilfellene, slik som Sykehuset Innlandet HF 
og Helgelandssykehuset HF. Sykehuset Innlandet HF har inngått avtale som gjør at 
pasienter i Fjellregionen også kan reise til St. Olav Hospitalet uten forhøyet egenandel. 
Helgelandssykehuset sitt unntak for Bindal innebærer at pasientene følger etablert 
behandlingskjeder ved Sykehuset Namsos og Levanger til St. Olav uten forhøyet 
egenandel.  
 
Eksempel på liknede utfordring, men uten unntak fra forhøyet egenandel: 
 

 I Sør-Øst: For pasienter bosatt i grensekommunene Lyngdal, Kvinesdal og 
Flekkefjord kan en behandlingskjeden være: 

 Sørlandet sykehus, Flekkefjord ⤇ Sørlandet sykehus, Kristiansand ⤇ Oslo 
universitetssykehus  

  
Men for innbyggere i Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjord vil Stavanger 
universitetssykehus være nærmere enn Oslo universitetssykehus. Og for enkelte 

                                                        
5 Kartlegging som Nordfjordeidprosjektet har gjennomført viser at det er bare innenfor 
urologi og hematologi Volda sykehus vil ha et poliklinisk tilbud som ikke er planlagt i 
Nordfjord. I tillegg vil Volda sjukehus ha et ortopedisk døgnbehandlingstilbud og et 
avgrensa kirurgisk tilbud som Nordfjord sjukehus ikke har per i dag. 
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helsetjenester kan Stavanger universitetssykehus være et nærmere alternativ enn Oslo 
universitetssykehus.   Pasienten har mulighet til å velge gjennom fritt sykehusvalg, men 
per i dag foreligger det ikke noen avtale for innbyggere i Lyngdal, Kvinesdal og 
Flekkefjord om bruk av Stavanger universitetssykehus.  
 

3.3 Omfang av utfordringen knyttet til pasientreiser når nærmeste 
behandlingsted ligger over regionsgrensen 

 
Tabellen nedenfor viser en oppstilling av befolkningsgrunnlaget i de kommunene langs 
regionsgrensen som har en utfordring vedrørende reiser til nærmeste behandlingssted. 6 
 
 
Tabell 1: 

 
 
*Gjelder følgende kommuner:  

Helse Vest:   Lund og Sokndal 
Helse Midt-Norge:  Røros, Holtålen 
Helse Nord:  Bindal 
Helse Sør-Øst:  Sirdal, Rendalen, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Os 

 
** Gjelder følgende kommuner:  

Helse Vest:   Vågsøy, Selje, Hornindal, Stryn, Eid (ekskl. fødetilbud) 
Helse Midt-Norge:  Vanylven 
Helse Sør-Øst:  Farsund, Kvinesdal, Flekkefjord 
Helse Nord:  Brønnøy, Sømna    

 
Oversikten er kun ment som et inntrykk av omfanget. For flere av kommunene er ikke 
utfordringer gjeldende for alle innbyggerne, det vil si faktisk omfang er mindre. 
 
 

4 Utfordringer med dagens praksis  
 
Utfordringer med dagens praksis er sett ut i fra pasientreiseperspektivet og med 
hovedfokus på likebehandling.  
 

                                                        
6 2012-tall fra SSB 

Befolkning   Helse Vest

Helse Midt-

Norge Helse Nord

Helse Sør-

Øst sum

- i kommuner der det 

allerede praktiseres 

unntak* 6 440                 7 617                 1 562                 17 132              32 751       

- i kommuner der det ikke 

praktiseres unntak** 23 195              3 388                 9 835                 24 313              60 731       

sum 29 635              11 005              11 397              41 445              93 482       
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4.1 Likebehandlingsprinsippet blir ikke fullt ut ivaretatt. 

 
Inndeling i helseregioner og grensene dem i mellom, får i noen sammenhenger 
uhensiktsmessige konsekvenser. For å håndtere utfordringen med 
syketransportforskriften har helseforetakene laget noen unntak knyttet til forhøyet 
egenandel ved fritt sykehusvalg. Likebehandling er et viktig mål i helsetjenesten, og 
formålet med kartleggingen var å undersøke om pasientene opplever ulik tilgang på 
helsetjenester med bakgrunn i unntakene som noen helseforetak har innført.   
 
 Kartleggingen viser at i de mest aktuelle områdene har helseforetakene inngått avtaler 
om utvidede opptaksområder eller kryssende funksjonsfordeling. Som følge av dette 
unngår helseforetakene utfordringen med forhøyet egenandel, fordi det ikke lengre blir 
å regne som fritt sykehusvalg. Pasienten slipper dermed forhøyet egenandel.   
 
Men kartleggingen viser også at det fremdeles er noen mindre områder som faller 
utenfor. I tillegg er det noen foretak som har kriterier som innebærer at det bare er 
bestemte typer behandling som inngår i unntaket. Det vil si unntaket dekker ikke hvis 
annen behandling skulle være aktuell.  
 
Så lenge det praktiseres unntak som gjør at noen pasienter må betale forhøyet 
egenandel, mens andre betaler ordinær egenandel på reiser til nærmeste sted der 
behandling kan gis, mener arbeidsgruppen at det ikke er lik tilgang på helsetjenester. 
Følgelig ivaretar ikke regionene fullt ut likebehandlingsprinsippet  på dette området.  
 

4.2 Manglede informasjon til pasienten om når han/hun må betale forhøyet 
egenandel.  

 
I områder der det er innført unntak til et bestemt behandlingssted over en 
regionsgrense, må pasienten betale forhøyet egenandel om de blir henvist til behandling 
et annet sted i naboregionen, jfr. f.eks. Helse Stavanger 3.1.1 med mindre det ikke 
foreligger noen annen form for avtale. 
 
Utfordringen er at behandler ikke alltid opplyser pasienten om at denne type reise vil 
havne under reglene om fritt sykehusvalg og dermed utløser forhøyet egenandel.  
 
I veilederen til Syketransportforskriften presiseres det at det er viktig å ta hensyn til om 
pasienten har blitt informert om at han foretar et fritt sykehusvalg. Manglende 
informasjon kan i en klagesak føre til at pasienten ikke må betale forhøyet egenandel. 
 

4.3 Ordinær egenandel inngår i frikortrapporteringen til HELFO 

 
Forhøyet egenandel inngår ikke i egenandelstellingen. Ved å innføre unntak for forhøyet 
egenandel betyr det at egenandeler som tidligere ikke har blitt registret, nå vil bli 
behandlet som ordinær egenandel, dvs registrert hos Helfo som en del av 
automatiskfrikortløsningen. Dagens praksis med unntak innebærer en kostnadsøkning 
for Helfo i form av: 

a) raskere opptjening til frikort  
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b) økt antall egenandelrefusjoner  
 

a) 
Ved innføring av automatisk frikort opplevde pasientreiseområdet samme 
problemstilling, og med hele landet som befolkningsgrunnlag ble kostnaden beregnet til 
kr 4,6 mill. Befolkningsgrunnlaget i de berørte kommunene i denne sammenheng er ca 
93 000. Kostnadsøkningen knyttet til raskere opptjening av frikort vil derfor være 
minimal. 
 
b) 
Unntak fra forhøyet egenandel medfører en økt kostnad for Helfo hvis pasienten har 
frikort pga. økt antall egenandelsrefusjoner.  
 
Det har ikke vært mulig for arbeidsgruppen å beregne eksakt antall 
egenandelsrefusjoner som følge av unntak pga manglede oversikt over hvor mange av 
gjestepasientene benytter fritt sykehusvalg ved de aktuelle behandlingsstedene og hvor 
mange av disse har frikort.  
 
Siden befolkningsgrunnlaget i de aktuelle områdene er lavt, vil også antallet pasienter 
dette omfatter være lavt. Det er derfor rimelig å anta at økningen vil være marginal. 
 
Eventuell endringer i gjestepasientstømmer pga. av innføring av unntak, vil ikke endre 
kostnadene for Helfo fordi alternativet til disse turene er uansett ordinær egenandel. 
 
Det er ikke rapportert noen utfordringer knyttet til Helfo og dagens praktisering av 
unntak.  
 
 

5 Forslag til håndtering  
 

5.1 Forslag fra arbeidsgruppen 

 
For å sikre likebehandling foreslår arbeidsgruppen at helseforetakene enes om et 
generelt unntak.  
 
Arbeidsgruppen mener videre at et generelt unntak bør, foruten å være hensiktsmessig, 
også være fleksibelt og forutsigbart.  
 
Med bakgrunn i dette forslår arbeidsgruppen følgende unntak:  
 

 Forslag til unntak: Pasienten betaler ikke forhøyet egenandel når reisen er til 
nærmeste sted hvor behandling kan gis, uavhengig av om dette er over 
regionsgrensen.  

 
Unntaket knyttes til § 14 i syketransportforskriften. 
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Unntaket gjelder for behandling på lokalsykehusnivå. Årsaken til begrensningen er at 
Helse Nord mener unntaket kan få noen konsekvenser for dem dersom dette gjelder 
utover lokalsykehus nivå. Funksjonsdelingen i Helse Nord er slik at 
Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN (Tromsø) og Nordlandssykehuset i Bodø i all 
hovedsak er behandlingssted for helsetjenester på nivå over lokalsykehus for 
innbyggere i Helgelandssykehuset HF. Det bor ca 75 000 innbyggere i 
Helgelandsområdet. Endringene vil kunne medføre at store deler av pasientgrunnlaget 
fra Helgeland vil ha St Olav som nærmeste sted utover lokalsykehusnivå og ikke 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø. Helse Nord mener et unntak fra ordinær 
egenandel vil kunne ha påvirkning på pasientstrømmen og dermed på et allerede lite 
pasientgrunnlag for et universitetssykehus.  
 
Forslaget åpner for at alle pasienter kan benytte det nærmeste sykehuset uten 
merkostnader. Dette vil ivareta likebehandlingsprinsippet. Videre er unntaket fleksibelt 
fordi det vil tilpasse seg endrede kommunikasjonsmuligheter, f.eks. nye tuneller/buer. 
Det vil også være forutsigbart for pasienten, fordi han i stor grad vil være i stand til å 
gjøre egen vurdering i forholdt til hva som er nærmeste sted. 
 
I tillegg bør Helse Sør-Øst og Sørlandet sykehuset HF innføre unntak for pasienter som 
ønsker å reise til Stavanger universitetssykehus der det er et alternativ behandlingssted 
i stedet for Oslo universitetssykehus.  
 

5.1.1 Konsekvenser som følge av innføring av generelt unntak 
Konsekvensene for foretakene av å innføre et generelt unntak vurderes til å være veldig 
små. Dette gjelder både for spørsmål knyttet til kapasitet samt kostnader. Hvis en ser 
bort fra allerede etablerte unntak er befolkningsstørrelsen samt typebehandlinger som 
dette treffer, begrenset.  
 
Videre bør pasienter som gjennom avtalt utvidet opptaksområde, sokner til et sykehus 
som ligger i naboregionen, kunne følge behandlingsforløp ved det helseforetaket/den 
regionen uten at det utløser forhøyet egenandel. Hovedargumentene er at det kan av 
kvalitetsmessige årsaker være hensiktsmessig å følge behandlingsforløp i samme region. 
For kvaliteten på tilbudet er det viktig at foretakene så langt det er mulig, kan 
standardisere pasientforløpene. Dette skjer best innenfor for samme 
organisasjonsstruktur. Eksempel på viktige elementer i denne sammenheng er tilgang 
på pasientjournal, faglige rutiner og samarbeid med primærhelsehelsetjenesten. Derfor 
bør pasienter som møter en behandlingskjede, også kunne følge denne på ordinær måte. 
 

5.1.2 Økonomiske konsekvenser for berørte helseforetak 
Kortere reisevei betyr som oftest lavere transportkostnad for helseforetakene. 
Reduksjonen i transportkostnader vil i fleste tilfeller være større enn 270 kr, som er 
differansen mellom de to egenandelene (400-130). Det betyr at i de fleste tilfeller vil 
reduksjonen i transportkostnader veie opp for lavere egenandel.  Dermed vil innføring 
av unntak ikke øke transportkostnadene for helseforetakene. I stedet kan det føre til 
reduserte transportkostnader.  
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Der foretakene har inngått avtaler med andre regioner om utvidet opptaksområde og 
pasienten blir henvist fra lokalsykehuset til et annet behandlingssted, kan det hende at 
reisen blir lengre enn om den hadde blitt henvist til eget foretak. Det betyr at akkurat 
disse reisene kan koste noe mer. Omfanget vil være begrenset av hvilke avtaler som 
foretakene har gjort seg i mellom. I dag er det kun Helse Stavanger HF som ikke allerede 
praktiserer unntak for alle pasienter som følger behandlingskjeden ved Sørlandet 
sykehus, Flekkefjord til videre behandling.  
 
I den grad unntaket fører til noen endring i gjestepasientstrømmen ut av foretaket, vil 
det innebære økte gjestepasientkostnader. Området unntakene treffer er lavt befolket 
og det eksisterer allerede gjestepasienter blant disse. Det vil si at mulighetene for økning 
i antall gjestepasienter og dermed økte kostnader vil være marginale.   
 
Innføring av anbefalt unntak vil heller ikke føre til vesentlige endringer i Helfo sine 
utbetalinger. 
 
 

6 Forslag til videre prosess 
 
Arbeidsgruppens anbefalinger til videre håndtering:  
 

 Helseregionene innfører likt unntak. 
 

 Forslag til unntak: Pasienten betaler ikke forhøyet egenandel når reisen er 
til nærmeste sted hvor behandling kan gis, uavhengig av om dette er over 
regionsgrensen.  

 
o Unntaket gjelder for behandling på lokalsykehus nivå. 

 
 Helse Sør-Øst innfører tilsvarende unntak for pasienter fra Flekkefjord, 

Kvinesdal og Lyngdal som ønsker å reise til Stavanger universitetssykehus 
der det er et alternativ behandlingssted i stedet for Oslo 
universitetssykehus. 
 

 Pasienter som gjennom avtalt utvidet opptaksområde, sokner til et 
sykehus som ligger i naboregionen, kan følge behandlingsforløp ved det 
helseforetaket/den regionen uten at det utløser forhøyet egenandel.  

 
 Helseforetak som berøres av grenseproblematikken må gjøres særskilt 

oppmerksom på eksisterende/endret praksis.  
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Avtale om utvida vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter Side 1 
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Avtale om utvida vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter Side 2 
 

1. Avtaleparter 
Avtalepartene i denne avtalen er de fire regionale helseforetakene; Helse Nord RHF, 
Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF. 

2. Bakgrunn 
Det følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 at pasienten har rett dekning av 
nødvendige reiseutgifter i forbindelse med mottak av helsehjelp innenfor 
spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder dekning av reiseutgifter til det nærmeste sted 
helsetjenesten kan gis. 

I henhold til syketransportforskriften har pasienten krav på å få dekket reise til nærmeste 
sted hvor helsetjenesten kan gis. I syketransportforskriften er nærmeste sted for 
spesialisthelsetjenesten definert som innenfor egen bostedsregion. Benytter pasienten 
retten til fritt sykehusvalg utenfor egen helseregion skal pasienten i følge 
syketransportforskriften betale forhøyet egenandel. 

Forhøyet egenandel gjelder kun ved fritt sykehusvalg, og ikke øyeblikkelig hjelp. Det er 
ikke forhøyet egenandel på reiser innad i egen helseregion. Det betyr at problemstillingen 
gjelder kun elektiv/planlagt behandling ved reiser til andre regioner. 

Noen steder er avstanden til nærmeste behandlingstilbud i egen region vesentlig lengre 
enn alternativet i grenseregionen. Forskjellen i reisetid samt reisekostnad blir dermed så 
store at de virker urimelige, både overfor pasienten og rent samfunnsøkonomisk. 

3. Formål 
Formålet med denne avtalen er å sikre mest mulig lik praksis mellom regionene, slik at 
pasienter ikke betaler høy egenandel når de reiser til nærmeste behandlingssted, 
uavhengig av regionsgrenser. 

4. Rettslig grunnlag 
Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a første ledd bestemmer at ”det regionale helseforetaket 
skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen helseregionen tilbys 
spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon, herunder […] 6. transport til undersøkelse 
eller behandling i helse- og omsorgstjenesten […]”. Med dette gis de regionale 
helseforetakene i oppgave å sørge for syketransport. 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 om rett til syketransport og forskriften om 
syketransport regulerer pasientenes rett til dekning av nødvendig reiseutgifter. 

Det følger av forskriften § 2 at «pasienten har rett til dekning av utgifter ved reise når 
hensikten med reisen er å motta helsetjeneste og reisen er nødvendig av medisinske eller 
behandlingsmessige grunner.»  
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Avtale om utvida vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter Side 3 
 

I merknadene fremkommer det: «De regionale helseforetakene kan likevel velge å dekke 
utgifter utover det som følger av rettighetene i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 og 
denne forskriften ut fra et behandlingsmessig helhetsperspektiv, forutsatt at dette ikke er i 
strid med likebehandlingsprinsippet i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-1.» 

5. Omfang og begrensninger 
De fire regionale helseforetakene har med denne avtalen blitt enig om at: 

«Pasienten betaler ikke forhøyet egenandel når reisen er til nærmeste sted hvor 
behandling kan gis, uavhengig av om dette er over regionsgrensen.» 

Ordningen omfatter i utgangspunktet i alle de fire regionene og langs alle 
regionsgrensene. De mest aktuelle områdene er som følger: 

• Helse Førde HF og Helse Møre og Romsdal HF (Helse Vest/Helse Midt-Norge) 
• Helse Stavanger HF og Sørlandet sykehus HF (Helse Vest/Helse Sør-Øst) 
• Sykehuset Innlandet HF og St. Olavs Hospital HF (Helse Sør-Øst/Helse Midt-

Norge) 
• Helse Nord Trøndelag HF/Helgelandssykehuset HF (Helse Midt-Norge/Helse 

Nord) 
 

  

I områder hvor helseforetak har avtalt utvidet opptaksområde over regionsgrensene, kan 
pasienter følge videre behandlingsløp ved det helseforetak som pasienten sokner til, hvis 
behandlende lege finner det faglig hensiktsmessig. Pasienten skal da ikke betale forhøyet 
egenandel. 

6. Finansiering av ordningen  
Kostnadene for helseforetakene knyttet til avtalen vil være i form av redusert egenbetaling 
fra pasientene. I de fleste tilfeller betyr kortere reiseavstand lavere transportkostnad, dvs at 
avtalen kan gi reduserte transportkostnader for helseforetakene.  

Det enkelte helseforetak bærer kostnaden og den økonomiske risikoen knyttet til 
innbyggerne i sitt opptaksområdet.  

7. Varighet 
Denne avtalen gjelder inntil eventuelle endringer i syketransportforskriften erstatter denne 
ordningen eller at et av de regionale helseforetakene ønsker å si opp avtalen. 
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8. Informasjon 
De regionale helseforetakene har ansvar for å sende informasjonsbrev om avtalen til sine 
respektive helseforetak.  

 

 

 

 

……………………………………    ………………………………….. 

Helse Vest RHF      Helse Sør–Øst RHF 

 

 

 

……………………………………    ………………………………….. 

Helse Midt-Norge RHF     Helse Nord RHF 
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