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Høring - avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg 
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i 
regelverket for å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg.  
 
I høringsnotatet foreslås endringer i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter 
(pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-4 og lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten 
m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 4-3. Videre foreslås det å oppheve forskrift 29. oktober 
2015 nr. 1232 om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling 
fra staten.  
 
Forslaget innebærer at private leverandører ikke lenger vil få godkjenning for å levere 
spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten. Videre innebærer endringene at 
godkjenningen til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten bortfaller, selv om 
godkjenningsperioden ikke har utløpt. Forslaget innebærer også at pasientenes rett til å 
velge disse aktørene bortfaller. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten vil imidlertid fremdeles kunne velge mellom offentlige virksomheter 
og private virksomheter som har avtale med regionale helseforetak. Retten til å velge knytter 
seg ikke til behandlingen, men hvor behandlingen skal skje. Departementet foreslår derfor at 
«rett til fritt behandlingsvalg» i stedet kalles «rett til valg av behandlingssted».    
 
Departementet tar sikte på at godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg oppheves fra 1. 
januar 2023. For å ivareta hensynet til pasientene, foreslås det i høringsnotatet en 
overgangsordning for helsehjelp som er påbegynt før endringene trer i kraft og frem til 
helsehjelpen er fullført. Overgangsordningen foreslås begrenset til seks måneder, det vil si 
frem til 1. juli 2023 dersom endringene trer i kraft 1. januar 2023. 
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Side 2 
 

Høringsfristen er 1. juli 2022. 
 
Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Høringsinstansene bes om å vurdere om 
høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede 
virksomheter, medlemmer e.l. 
 
Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige 
høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for 
høringssvar på regjeringen.no 
 
 
Med hilsen 
 
 
Elisabeth Salvesen (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Atle Gøhtesen 
avdelingsdirektør 
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