
Lovvedtak 24
(2009–2010)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 90 L (2009–2010), jf. Prop. 20 L (2009–2010) 

I Stortingets møte 8. desember 2009 ble det gjort slikt

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i folketrygdloven og helseregisterloven m.m. (innføring av automatisk frikortordning 
og etablering av nødvendige registre m.m.)

I
I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres

følgende endringer:

§ 5-3 første ledd skal lyde:
Stortinget fastsetter et egenandelstak 1, som er

det høyeste samlede beløp et medlem skal betale i
godkjente egenandeler i løpet av et kalenderår for føl-
gende helsetjenester:
a) legehjelp 
b) psykologhjelp 
c) viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr 
d) reiseutgifter, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 5-5

nr. 4 
e) radiologisk undersøkelse og behandling 
f) laboratorieprøver 
g) helsehjelp som utføres poliklinisk

§ 21-11a tredje ledd skal lyde:
Arbeids- og velferdsforvaltningsloven §§ 6 og 7

første, tredje og femte ledd gjelder tilsvarende for
Helsedirektoratet ved behandling av saker etter ka-
pittel 5. Arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7
fjerde ledd gjelder tilsvarende for utlevering av opp-
lysninger fra Helsedirektoratet til offentlige myndig-
heter i saker etter kapittel 5.

§ 21-11a nytt fjerde ledd skal lyde:
Helsedirektoratet, eller det organ Helsedirekto-

ratet bestemmer, har rett til å innhente og lagre opp-

lysning om et medlem er minstepensjonist fra Ar-
beids- og velferdsetaten. Arbeids- og velferdsetaten
plikter å gi ut opplysning om et medlem er minstepen-
sjonist til Helsedirektoratet uten hinder av taushets-
plikt.

Nåværende fjerde, femte og sjette ledd blir henholds-
vis femte, sjette og sjuende ledd.

§ 21-11a nytt femte ledd skal lyde:
Helseregisterloven får ikke anvendelse på be-

handling av personopplysninger i tilknytning til ytel-
ser etter kapittel 5 med mindre annet framgår av hel-
seregisterloven.

§ 22-13 første ledd skal lyde:
For å få en ytelse etter denne loven må den som

har rett til ytelsen, sette fram krav. Departementet
kan i forskrift bestemme at frikort kan utleveres uten
at det er satt fram krav. Det samme gjelder refusjon
av betalte egenandeler for personer med fritak eller
refusjon av betalte egenandeler ut over egenan-
delstaket.

§ 22-19 nytt andre ledd skal lyde:
Bestemmelsene i første ledd gjelder ikke for ytel-

ser etter § 5-3 første ledd (egenandelstak 1).
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II
I lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og be-

handling av helseopplysninger gjøres følgende end-
ringer:

Ny § 6 c skal lyde:
§ 6 c Registre for saksbehandling og administrering

Kongen i Statsråd kan i forskrift gi nærmere be-
stemmelser om etablering av registre og behandling
av helseopplysninger til følgende formål:
1. saksbehandling for å avgjøre om det kan treffes

vedtak om frikort og refusjon av betalte egenan-
deler, jf. pasientrettighetsloven § 2-6, spesialist-
helsetjenesteloven § 5-5 og folketrygdloven ka-
pittel 5

2. administrering og samordning av transport til
undersøkelse eller behandling i kommune- og
spesialisthelsetjenesten, jf. spesialisthelsetjenes-
teloven § 2-1a første ledd nr. 6.
Forskriften etter første ledd skal angi hvilke opp-

lysninger som kan behandles i registeret og gi nær-
mere regler om databehandlingsansvaret for opplys-
ningene, herunder om plassering av ansvar. For-
skriften kan inneholde bestemmelser om tilgang til
opplysningene, tilgangskontroll mv.

Helseopplysningene kan behandles uten hensyn
til samtykke fra den registrerte. Dette gjelder ikke
opplysninger om diagnose eller sykdom. Den regis-
trerte kan reservere seg mot at opplysninger om be-
talte egenandeler automatisk registreres i registeret
som etableres i medhold av første ledd nr. 1 og mot
utlevering av opplysninger om den registrerte skal
betale egenandel.

§ 9 skal lyde:
§ 9 Særlig om innsamling av helseopplysninger til 

sentrale, regionale og lokale helseregistre, 
meldingsplikt m.v.
Virksomheter og helsepersonell som tilbyr eller

yter tjenester i henhold til apotekloven, kommune-
helsetjenesteloven, sosialtjenesteloven, smittevern-
loven, spesialisthelsetjenesteloven eller tannhelsetje-
nesteloven, plikter å utlevere eller overføre opplys-
ninger som bestemt i forskrifter etter §§ 6 c, 7 og 8
samt etter paragrafen her.

Kongen kan gi forskrifter om innsamling av hel-
seopplysninger etter §§ 6 c, 7 og 8, herunder bestem-
melser om hvem som skal gi og motta opplysningene
og om frister, formkrav og meldingsskjemaer. Den
som mottar opplysningene, skal varsle avsenderen av
opplysningene dersom opplysningene er mangelful-
le.

§ 12 skal lyde:
§ 12 Sammenstilling av opplysninger

Helseopplysninger i behandlingsrettet helsere-
gister kan sammenstilles med opplysninger om sam-
me pasient i annet behandlingsrettet helseregister, i
den grad helseopplysningene kan utleveres etter hel-
sepersonelloven §§ 25, 26 og 45.

Helseopplysninger som behandles i registre som
nevnt i § 6 c kan sammenstilles med hverandre i sam-
svar med formålene med registrene.

Helseopplysninger innsamlet etter § 9, kan sam-
menstilles etter nærmere bestemmelser fastsatt i for-
skrift etter § 7 og 8.

Helseopplysninger som behandles etter første,
andre og tredje ledd kan sammenstilles med folkere-
gisteropplysninger om den registrerte.

Ut over det som følger av denne paragraf, kan
helseopplysninger bare sammenstilles når dette er til-
latt etter personopplysningsloven §§ 9 og 33.

§ 15 nytt fjerde og femte ledd skal lyde:
Taushetsplikt er likevel ikke til hinder for utleve-

ring av opplysninger om en pasient skal betale egen-
andel til helsepersonell eller andre som gir helse-
hjelp til pasienten eller yter andre tjenester til pasi-
enten som folketrygden er stønadspliktig for. Taus-
hetsplikt er heller ikke til hinder for utlevering av sli-
ke opplysninger til helseforetakene i forbindelse med
oppgjør for syketransport.

Opplysninger om en pasients navn, transportbe-
hov og om pasienten skal betale egenandel og even-
tuelt beløpet kan gis til transportør i forbindelse med
transport som omfattes av spesialisthelsetjenestelo-
ven § 2-1a første ledd nr. 6.

§ 22 andre ledd skal lyde:
Når helseopplysninger behandles etter §§ 5, 6c, 7

og 8, har den registrerte på forespørsel i tillegg til in-
formasjon som nevnt i § 21 første ledd, rett til å få
opplyst
1. hvilke helseopplysninger om den registrerte som

behandles, og
2. sikkerhetstiltakene ved behandlingen av helse-

opplysningene så langt innsyn ikke svekker sik-
kerheten.

III
I lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenes-

ten m.m. gjøres følgende endringer:

Lovens tittel skal lyde:
Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten
m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)
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§ 6-1 andre ledd nytt tredje punktum skal lyde:
Opplysning om en pasients navn, transportbehov

og om pasienten skal betale egenandel og eventuelt
beløpet kan gis til transportør i forbindelse med
transport etter § 2-1a første ledd nr. 6.

IV
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til
forskjellig tid. 

Dag Terje Andersen
president
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