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Framlegg til forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk 
helsehjelp i spesialisthelsetenesta 

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for over 27 
000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Mange 
av våre medlemmer arbeider innenfor spesialisthelsetjenesten. 
 
FO mener det er på høy tid at regelverket rundt betaling fra pasienter som 
mottar poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten gjennomgås med tanke 
på å gjøre regelverket tydeligere og enklere å forstå. FO støtter derfor 
intensjonen som ligger til grunn for endringen. 
 
FO er fornøyde med listen som kommer frem i forslaget til § 4. Det kommer 
tydelig frem hvilke profesjoner som kan kreve betaling. Vi har tidligere poengtert 
at sosialfaglig arbeid utover arbeid i voksenpsykiatrien og ruspoliklinikker bør 
utløse mulighet for betaling. Vi opprettholder derfor kravet om at sosionomer, 
barnevernspedagoger og vernepleiere som utfører poliklinisk helsehjelp, også 
kan kreve betaling på lik linje med de andre profesjonene som er listet opp.  
 
§ 4, 2. ledd bør lyde: 

Som betaling for poliklinisk helsehjelp som vert ytt av legar, psykologar, 
tannlegar, sjukepleiarar, jordmødrer, fysioterapeutar, ergoterapeutar, 
kliniske ernæringsfysiologar, audiografar, sosionomar, pedagogar, 
vernepleiarar og personell med anna relevant høgskule- og 
universitetsutdanning kan pasienten krevjast for 320 kroner.  

 
FO støtter ikke forslaget om å fjerne forskriftsmessig krav om bemanning. I 
dagens forskrift kommer det tydelig frem hva som er minimum kompetansekrav 
i psykiatriske poliklinikker og i psykiatriske ungdomsteam. FO har gjentatte 
ganger påpekt at helsebegrepet tolkes for snevert, slik at det sosialfaglige 
aspektet forsvinner. Dersom forskriften ikke sier noe om hvilken kompetanse 
som kreves er vi bekymret for at sosialfaglige perspektiv blir nedprioritert.  
 
Forøvrig synes vi det er underlig at regjeringen krever lovfestet kompetansekrav 
i kommunene i høringsnotatet som følger opp primærhelsemeldingen, mens 
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innen spesialisthelsetjenesten foreslås kravene om kompetanse fjernet. I 
høringsnotatet om lovfesting av kompetansekrav i kommunene poengteres 
dette som viktig for å sikre at pasienten får tjenestene de har krav på. Gjelder 
ikke samme vurderinger innen spesialisthelsetjenesten? 
 
Avslutningsvis vil vi anføre at det å fjerne et forskriftsmessig krav fordi 
forvaltningen ikke følger det uansett, blir feil. Dersom et forskriftsmessig krav 
ikke følges, må myndighetene sette inn kompenserende tiltak for å sikre at 
reglene etterleves, og ikke fjerne forskriften.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Mimmi Kvisvik Andreas Pedersen Kikvik 
Forbundsleder Rådgiver   

 
 


