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Høringsbrev - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare 
pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk 
helsevern og TSB 

 
Innledning 
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrift 
18. november 2011 nr. 1115 om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. I dette 
notatet foreslår departementet endringer i forskriften slik at den også skal gjelde for pasienter 
i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB). 
Departementet foreslår også å innføre noen nye prosesskrav knyttet til utskrivningsklare 
pasienter i psykisk helsevern og TSB. Det tas sikte på at endringene skal tre i kraft fra 1. 
januar 2017. Departementet foreslår imidlertid at kommunenes betalingsplikt for 
utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB ikke trer i kraft før tidligst i 2018. 
 
Om forslaget 
Dagens forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter gjelder bare for 
somatiske pasienter. Betaling kan i dag kreves fra og med det døgnet kommunen er varslet om 
at pasienten er utskrivningsklar. At pasienter i psykisk helsevern og psykisk helsevern har 
vært holdt utenfor ordningen, har gitt et uheldig inntrykk av at samhandlingsreformen ikke 
omfattet psykisk helse og rus, selv om behovet for samarbeid og samhandling kan være minst 
like stort for disse pasientene som for somatisk syke. 
 
Pasienter med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer/-avhengighet som legges inn til 
døgnopphold i spesialisthelsetjenesten, har ofte sammensatte problemer og behov for 
sammensatte tjenester. Å innføre kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter fra 
døgnopphold skal bidra til at pasienter som er ferdig behandlet i døgninstitusjon i 
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spesialisthelsetjenesten raskest mulig kan vende tilbake til et normalt liv i sin hjemkommune. 
For å styrke tilbudet til og samarbeidet om denne pasientgruppen foreslås det to nye 
prosesskrav for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB, at 
spesialisthelsetjenesten må ha kalt inn relevante samarbeidspartnere til et møte for å starte 
arbeidet med å utarbeide en plan for oppfølging, og at spesialisthelsetjenesten må ha avklart 
sin videre oppfølging av pasienten. 
 
Departementet ber om høringsinstansenes syn også på spørsmålet om innføring av eventuelle 
betalingsfrie karensdager og hvorvidt det er oppholdskommune eller folkeregistrert kommune 
som skal ha betalingsplikt. 
 
Det er knyttet en viss usikkerhet til omfanget av utskrivningsklare pasienter i psykisk 
helsevern og TSB, med et sprik mellom registrerte data i Norsk pasientregister og det antall 
utskrivningsklare pasienter man finner gjennom punkttellinger. Departementet mener dette 
gapet gjør at innføring av betalingsplikt medfører for stor risiko for tjenestetilbudet til 
pasientene, og foreslår derfor at betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter i psykisk 
helsevern og TSB gis utsatt ikrafttredelse. Innføring av de øvrige elementer i ordningen vil, 
etter departementets vurdering, både gi bedre oppfølging av den enkelte pasient og styrke 
datagrunnlaget for ordningen. 
 
Ny løsning for høringssvar  
Departementet har innført en ny løsning for høringssvar. Høringssvar kan avgis digitalt på 
våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. 
Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.  
 
Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil 
bli publisert.  
 
Frist for å avgi høringsuttalelse er 23. november 2016. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Petter Øgar (e.f.)  
ekspedisjonssjef 
 Maren Skaset  
 avdelingsdirektør 
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