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Høring - rapporten Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet 

Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å 
gjennomføre en høring av rapporten Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til 
utlandet. Rapporten ble skrevet på oppdrag fra Helsedirektoratet i 2011 av Sintef 
Teknologi og Samfunn. Høringsfrist er 23. mars 2012. 
 
Evalueringsrapporten kan bestilles eller lastes ned fra direktoratets nettsted: 
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/evalueringsrapport-fra-sintef-
behandlingsreiser-til-utlandet/Sider/default.aspx 
 
Om ordningen med behandlingsreiser til utlandet 
Behandlingsreiser til utlandet er et supplement til tilbud i Norge for pasienter med 
revmatiske sykdommer, psoriasis, senskader etter poliomyelitt, barn og ungdom med 
astma og lungesykdommer og barn med atopisk eksem. Ordningen administreres av 
Helse Sør-Øst RHF, Seksjon for behandlingsreiser ved OUS. Flere pasientgrupper 
ønsker tilbud om behandlingsreiser og evalueringen omfatter derfor også andre 
diagnosegrupper som kan ha nytte av klimabehandling. 
  
I 2010 fikk 3 024 pasienter tilbud og budsjettrammen for 2011 er 106 millioner kroner. 
Det finnes lite evidensbasert dokumentasjon for effekt av behandling i varmt klima. 
Evalueringen viser at det er dokumentert effekt inntil 3 måneder etter oppholdet for 
pasienter med revmatisk sykdom og psoriasis. Evalueringen viser at det mangler 
tilstrekkelig dokumentasjon av effekt for de øvrige gruppene som er inkludert i 
ordningen, og for andre grupper som ønsker dette tilbudet. Det finnes ingen oversikt 
over hvor mange som har behov og forventet nytte av behandlingsreiser. 
  
Høringsuttalelser og høringsfrist 
Helsedirektoratet ber om høringssvar innen 23. mars 2012 og at høringsinstansene 
der det er relevant, videresender evalueringsrapporten til underliggende organer eller 
medlemmer. Høringsuttalelsene merkes saksnummer 09/4501 og sendes i papir eller 
per e-post til Helsedirektoratet, avdeling rehabilitering og sjeldne tilstander, Pb. 7000, 
St. Olavs plass, 0130 Oslo eller postmottak@helsedir.no.  
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