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Administrerande direktør si orientering pkt. 2

Oversikt over aktuelle lover i perioden 13.09.2016- 11.10.2016
Dato for
Kva lova/endringa gjeld
kunngjering
Ingen nye saker i perioden.
Oversikt over aktuelle nye forskrifter og forskriftsendringar i perioden 19.08.16 –
13.09.16
Forskrift
Dato for
Kva forskrifta/endringa gjeld
kunngjering
Forskrift om endring i
13.09.2016 Frå 1. oktober blei det innført ein ny digital løysing
forskrift om pasientar,
for tilbakebetaling for utførte pasientreiser.
ledsagarar og pårørande
Pasientane kan no sende inn ein elektronisk
sine rettar til dekning av
søknad i staden for å sende søknad i posten. I
utgifter ved reise til
samband med dette er det er gjort nokre få
helsetenester
endringar i pasientreiseforskrifta. Følgjande
(pasientreiseforskrifta)
endringar er gjort:
• Frå 1. oktober 2016 vil som hovudregel
pasientreiser dekkast med ein standarsats
på kr 2,20 pr. kilometer i staden for utgifter
tilsvarande reiser med billegaste

rutegåande transportmiddel.
• Du må reise lenger enn ti kilometer for å ha
rett til å få dekka reiseutgifter( du kan søkje
om å få dekka utgifter til reise som ikkje
oppfyller desse krava om du har
dokumentasjon frå behandlar at det er
nødvendig å bruke bil eller drosje av
helsemessige årsakar)
• Det innførast færre dokumentasjonskrav.
Informasjon frå register som pasientreiser
har tilgang til.

Ikraftsetting av lov 19.
juni 2015 nr. 62 om
endringar i pasient- og
brukarrettighetslova
(dekning av utgifter til
pasientreiser)

16.09.2016

Endringane trer i kraft 01.10.2016.

Endringar i lov om pasient og brukarrettigheiter §
2-6 om dekning av utgifter til pasientreiser og ny §
2-6 a) om tilbakekreving ved feilaktig utbetaling er
i kraft frå 1. oktober 2016.

Oversikt over andre myndigheitskrav frå Helse- og omsorgsdepartementet i perioden
13.09.16- 11.10. 2016
Myndigheitskrav Dato
Kva saka gjeld
Ingen nye myndighetskrav i perioden
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