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Styresak 37–2022/7 Spørsmål besvart i Stortinget:  
Pasientbetaling  

 

Formål 
I denne saken orienteres styret om spørsmål besvart i Stortinget med relevans for 
foretaksgruppa Helse Nord. 

Innledning 
Helse- og omsorgsministeren har skriftlig til Stortinget besvart spørsmål om 
pasientbetaling. Spørsmålet er stilt av Bård Hoksrud (Frp) og besvart 21. februar. 

Spørsmål 
Bård Hoksrud: Det har nå kommet frem at over 4 500 pasienter ved sykehus UNN i Nord-
Norge har måttet betale for mye for behandlingen de har fått ved sykehusene. 
Spørsmålet er om dette også er tilfelle i flere av de andre helseregionene og sykehus. 
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at ikke pasientene blir avkrevd å betale mer enn de 
skal? 
 
Begrunnelse 
Avisa Fremover har fredag 4. februar et oppslag om at 4 500 pasienter har blitt avkrevd 
for mye i pasientbetaling. Dette kan også være tilfelle ved flere helseforetak. Det at 
sykehus krever mer i betaling enn det de har rett til, er alvorlig overfor pasientene og 
kan svekke tilliten til det offentlige helsevesenet. Derfor er det viktig at det raskt blir 
ryddet opp i dette, pengene betalt tilbake til pasientene og det blir sjekket opp om denne 
praksisen også gjelder ved flere andre sykehus og har rammet flere pasienter. 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Departementet har bedt Helse Nord RHF gjøre rede for saken. Ifølge 
Helse Nord ble det våren 2021 klarlagt at Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
over flere år hadde krevd inn for høy egenbetaling fra pasienter i forbindelse med 
poliklinisk behandling. Saken er gjennomgått med de øvrige helseforetakene i Helse 
Nord, men det er ikke funnet tilsvarende praksis hos disse. Status for UNN er at praksis 
er endret. Det er avdekket at 4 559 pasienter har betalt 978 730 kroner for mye. Helse 
Nord opplyser at det er sendt brev til samtlige og at det per 16. februar er betalt tilbake 
689 160 kroner til 2 736 av de berørte pasientene. 
 
Jeg mener UNN og Helse Nord har opptrådt ryddig i etterkant av at det ble avdekket en 
praksis som ikke var i tråd med regelverket. Betalinger som kan kreves av sykehusene 
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ved poliklinisk undersøkelse/behandling er fastsatt i forskrift. Den enkelte virksomhet 
(sykehus) har ansvar for å sørge for at regelverket følges. Departementet er ikke kjent 
med noen praksis ved landets helseforetak som avviker fra regelverket. 
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