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Forskrift om behandlingsreiser til utlandet (klimareiser) 

1 Bakgrunn  

Behandlingsreiser til utlandet er et diagnosespesifikt behandlingstilbud i varmt og solrikt klima. 

Tilbudet er et supplement til behandlingstilbud i Norge. Formålet med tilbudet er å gi bedret 

funksjon og livskvalitet for pasientgruppene som omfattes av ordningen, samt redusere 

symptomer forårsaket av sykdommen. Pasienter som har en diagnose som omfattes av ordningen, 

har ikke krav på å få tildelt en behandlingsreise og tildelingen skjer innen rammen av de 

økonomiske ressursene som er satt av til formålet på statsbudsjettet. Behandlingstilbudet er i dag 

ikke lov- eller forskriftsregulert, men det er utarbeidet retningslinjer for tildelingen av slike reiser.  

Tildeling av en behandlingsreise kan ha stor betydning for den enkelte pasient. Formålet med 

forskriften er å bidra til en forsvarlig og effektiv saksbehandling etter forutsigbare, objektive og 

saklige kriterier. Forslaget til forskrift rammer i utgangspunktet inn gjeldende ordning, men åpner 

for en større adgang til å få dekket utgifter til reise og opphold for ledsager til pasienter med 

nedsatt funksjonsevne.  

Det er i forskriften foreslått å begrense klageinstansens adgang til å overprøve skjønnsutøvelsen 

ved prioriteringen av de enkelte søkere som oppfyller vilkårene for tildeling av behandlingsreiser. 

Det foreslås at klageinstansen bare kan prøve rettsanvendelsen og saksbehandlingen. 

Begrensningen i klageadgangen vil innebære et unntak fra forvaltningsloven § 34 andre ledd som 

må fastsettes av Kongen med hjemmel i forvaltningsloven § 28 fjerde ledd. Dette er bakgrunnen 

for at forskriften fremmes for Kongen.  

Forslaget til forskrift tilsvarer i all hovedsak forslaget som ble sendt på høring. Etter innspill i 

høringen er det foretatt enkelte endringer som det redegjøres for i punkt 4.   
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2 Kort om dagens ordning 

Behandlingsreiser til utlandet er i dag en tilskuddsordning med egen post på statsbudsjettet, 

kapittel 733 post 70.  

Offentlig finansierte behandlingsreiser startet med en prøveordning for pasienter med revmatoid 

artritt og psoriasis i 1976. Formålet var å tilby et alternativ til behandling i Norge, samt å øke 

behandlingskapasiteten. Tilbudet kom på statsbudsjettet i 1984 og ble permanent i 1997. Det ble 

bevilget kr 125  millioner til behandlingsreiser for 2017. Egenandelen er på 116 kroner per døgn 

for voksne pasienter og barns ledsagere. Pasienters egenandel inngår i egenandelstak 2. Barn 

under 19 år betaler ikke egenandel. 

Ordningen administreres av Oslo universitetssykehus HF, Seksjon for behandlingsreiser. 

Diagnosene som er omfattet av ordningen i dag, er inflammatoriske revmatiske sykdommer, 

psoriasis, senskader etter poliomyelitt, barn og unge med astma og lungesykdommer og barn med 

atopisk eksem.  

Seksjon for behandlingsreiser har utarbeidet retningslinjer for tildeling av behandlingsreiser. Det 

fremgår av disse retningslinjene hvilke diagnoser som er aktuelle, minstekrav for deltakelse, 

eksklusjonskriterier og kontraindikasjoner. Videre inneholder retningslinjene kriterier for 

prioritering ved utvelgelse av pasienter. Prioriteringen blant søkerne baseres på en samlet 

vurdering av behov for og forventet nytte av behandlingen som tilbys. Både behov og forventet 

nytte vurderes på bakgrunn av sykdommens alvorlighetsgrad, aktuelle sykdomsaktivitet og 

eventuelle senfølger.  

Dagens ordning med behandlingsreiser forutsetter at pasienten i all hovedsak er selvhjulpen. 

Utgiftene til reise og opphold for ledsager til voksne pasienter dekkes derfor ikke. Det godtas i 

enkelte tilfelle at pasienter med nedsatt funksjonsevne har med ledsager som de selv dekker 

utgiftene til. For barn og unge under 14 år dekkes utgiftene til reise og opphold for én ledsager. 

Ungdom fra 14 til 19 år reiser uten ledsagere, men følges tett opp av helsepersonellet som er med 

på behandlingsreisen.  

Vedtak om tildeling eller avslag på en behandlingsreise er å anse som et enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven. Fra 1. januar 2016 er det Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) 

som behandler klager over avslag på søknad om behandlingsreise. Helseklage behandler klagene 

i samsvar med forvaltningsloven. Det fremgår av forvaltningsloven § 34 andre ledd at 
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klageinstansen kan prøve alle sider av vedtaket. Det vil si at klageinstansen kan prøve både 

saksbehandlingen, lovanvendelsen og skjønnsutøvelsen.   

3 Høringen 

Forslaget til forskrift ble sendt på høring 8. desember 2016 med frist 10. mars 2017. Det kom inn 

totalt 29 høringssvar. 18 høringsinstanser støtter hovedinnholdet i forslaget. Seks instanser har 

konkrete innspill til forslaget, men uttrykker ikke om de støtter eller ikke støtter 

hovedinnretningen i forslaget. MS-forbundet og Nasjonal kompetansetjeneste for multippel 

sklerose ved Helse Bergen HF støtter ikke at det fastsettes en forskrift før det er foretatt en 

gjennomgang av hvilke brukergrupper som bør være med i ordningen.  

Få høringsinstanser har uttalt seg særskilt om kriteriene for tildeling av behandlingsreiser. 

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus uttaler imidlertid at diagnosebaserte rettigheter 

eller goder ikke er ønskelig, og kan virke diskriminerende, og foreslår at det i særlige tilfeller bør 

kunne gjøres unntak fra diagnosekriteriene. Ombudet viser til at også andre pasienter med 

kroniske sykdommer kan ha behov for og forventet nytte av en behandlingsreise på lik linje med 

de pasientene som oppfyller de foreslåtte diagnosekriteriene. Psoriasis og eksemforbundet Ung 

mener det bør legges vekt på pasienters opplevelse av å leve med sykdommen. 

Oslo universitetssykehus HF, seksjon for behandlingsreiser, Norsk Revmatikerforbund, 

Bekhterev Norge, Bekhterevforeningen Oslo og Omegn og Spondyloartrittforbundet Norge hadde 

i høringen innspill på diagnosebegrepene "leddgikt, psoriasisleddgikt eller Bektherevs sykdom" 

som ble brukt i høringsnotat. Det ble av flere av disse høringsinstansene, blant annet Oslo 

universitetssykehus HF og Norsk Revmatikerforbund, uttalt at diagnosebegrepene burde erstattes 

med "kroniske inflammatoriske revmatiske leddsykdommer".  

I høringsnotatet ble barn definert til person under 18 år. Enkelte høringsinstanser viste til at 

dagens behandlingsprogrammer for unge også omfatter 19 åringer som går siste året på 

videregående. De uttaler at det vil være uheldig dersom 19 åringer ikke skal kunne delta på 

behandlingsreisene for ungdommer, men må delta på behandlingsreisene for voksne.  

I høringsnotatet ble det foreslått at barn under 16 år ikke skulle betale egenandel. Flere 

høringsinstanser, blant annet Helsedirektoratet, Oslo universitetssykehus HF, Norsk 

Revmatikerforbund og Psoriasis og eksemsforbundet, viser til at det ikke kreves egenandel for 

barn og unge under 19 år i dag. Enkelte peker på at en endring i kravet til å betale egenandel vil 



 

 

4 

 

kunne ekskludere enkelte unge som har flyttet hjemmefra eller som har familie med dårlig 

økonomi.  

De fleste høringsinstansene støtter dekning av ledsager til personer med nedsatt funksjonsevne, 

men flere av disse instansene mener at finansieringen må skje over en egen tilskuddspost eller 

ved en styrking av dagens budsjettpost.  

I høringsnotatet ble det i samsvar med dagens praksis foreslått at barn under 14 år skal ha rett til 

ledsager. Enkelte av høringsinstansene, blant annet Pasient- og brukerombudet i Oslo og 

Akershus, uttaler i høringen at det burde være rett til å ha ledsager for barn under 16 år. Det er 

imidlertid flere av pasientorganisasjonene, blant annet Psoriasis og eksemforbundet Ung, som 

peker på at det at ungdomsgruppen ikke har med ledsager er viktig for at behandlingsopplegget 

skal medvirke til at pasienten tar ansvar for egen diagnose og egen behandling.  

De fleste som uttaler seg om begrenset klageadgang, blant annet Norsk Revmatikerforbund og 

Spondyloartrittforbundet Norge, støtter at det ikke skal være adgang til å overprøve 

skjønnsutøvelsen i tilknytning til prioriteringen av søkere. Enkelte høringsinstanser uttaler at det 

er viktig at adgangen til å klage ikke fører til at det må holdes av et visst antall behandlingsplasser 

for mulige vedtak om omgjøring.  

4 Nærmere om forslaget 

Virkeområdet og definisjoner 

Departementet foreslår i samsvar med innspillene fra høringsinstansene å bruke begrepet 

"kroniske inflammatoriske revmatiske leddsykdommer" i § 2 bokstav a. I høringen er det flere 

høringsinstanser som oppfatter definisjonen av barn (person under 18 år) som bestemmende for 

hvorvidt unge skal kunne delta på behandlingsreisene rettet mot barn og ungdom. For å unngå en 

slik sammenkobling, foreslår departementet at man i stedet for begrepet "barn" bruker det 

aldersnøytrale begrepet "pasient". Det er i virkeområdebestemmelsen tatt inn 

aldersbegrensningene som følger av dagens ordning.  

Kriterier for tildeling 

Det er i forslaget til forskrift § 4 satt enkelte vilkår for at søkere skal kunne tildeles en 

behandlingsreise. Departementet mener det bør være et vilkår for tildeling av behandlingsreise at 

søkeren er medlem av folketrygden med rett til stønad til helsetjenester og har fast bosted i riket. I 

høringen kom det ingen innvendinger mot dette forslaget.  
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Departementet foreslår ingen endringer i pasientgruppene som i dag omfattes av ordningen. Slike 

endringer må i tilfelle først vurderes i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen der den 

økonomiske rammen for behandlingsreiser blir bestemt. Det foreslås derfor i § 2 at pasienter med 

kroniske inflammatoriske revmatiske leddsykdommer og postpoliosyndrom kan tildeles 

behandlingsreise, se § 2 bokstav a og b. Videre omfattes pasienter fra 4 år med psoriasis og 

barneleddgikt (juvenil idiopatisk artritt), se § 2 bokstav c. I tillegg omfattes pasienter fra 3 år til 

18 år med astma, kronisk lungesykdom eller atopisk eksem, se § 2 bokstav d. Begrunnelsen for 

de nedre aldersgrensene er innretningen av de enkelte diagnosebaserte behandlingsreisene. 

Enkelte høringsinstanser tar til orde for at den øvre aldersbegrensningen for diagnosene astma, 

kronisk lungesykdom og atopisk eksem bør heves til 19 år. Det vises til at man bør benytte øvre 

alder i videregående skole. Departementet viser til at forskriften skal ramme inn dagens ordning 

og at det ikke foreslås å utvide ordningen til nye grupper. Det gjelder videre en 18 års grense for 

de fleste av landets barne- og ungdomsavdelinger. Det foreslås derfor å opprettholde den øvre 

aldersgrensen på 18 år for diagnosene astma, kronisk lungesykdom og atopisk eksem.  

Departementet foreslår i tillegg at det er et vilkår at søker har behov for og forventet nytte av en 

behandlingsreise. I høringen har flere høringsinstanser pekt på at det er en forutsetning at de som 

får tilbudet også er i stand til å nyttiggjøre seg og delta i det behandlingsprogrammet som tilbys.  

Departementet er enig med høringsinstansene i dette. Behandlingstilbudet er en sentral del av 

behandlingsreisen. Dersom søker på grunn av sin helsetilstand eller funksjonsevne ikke vil kunne 

nyttiggjøre seg behandlingstilbudet, vil ikke vilkåret om forventet nytte være oppfylt og søker 

kan i så fall ikke tildeles behandlingsreise.  

Det følger videre av forslaget til § 4 andre ledd at en behandlingsreise ikke kan tildeles søkeren, 

dersom det foreligger en risiko for at søkerens helsetilstand kan bli betydelig forverret eller at det 

kan oppstå alvorlige komplikasjoner under behandlingsreisen. Dette kan for eksempel være 

tilfelle der pasienten har annen ledsagende sykdom som kan tenkes å forverres under 

behandlingsoppholdet.  

Departementet foreslår at prioriteringen av søkere skjer etter en samlet vurdering av sykdommens 

omfang, sykdomsaktivitet og mulige senfølger, og behovet for og forventet nytte av 

behandlingsreisen, se forslag til § 6. Det foreslås videre at søkere som har liten nytte eller 

begrenset tilgang til annen behandling prioriteres, dersom flere søkere vurderes likestilt med 
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hensyn til alvorlighet, behov og nytte. Få høringsinstanser har uttalt seg om kriteriene for 

prioriteringen av pasienter. De fleste som uttaler seg, støtter disse.  

Etter forskriften skal det kunne legges vekt på søkerens deltakelse i og nytte av 

behandlingsprogrammet ved tidligere reiser. Oslo universitetssykehus HF, Seksjon for 

behandlingsreiser, har imidlertid pekt på at også hyppigheten av tidligere reiser bør kunne 

vektlegges. Etter departementets syn kan dette særlig gjelde tilfeller der det ikke er store 

forskjeller mellom søkerne etter en vurdering av sykdommens alvorlighet, behov og nytte. I slike 

tilfeller kan det slå spesielt urimelig ut dersom det ikke kan ses hen til om søkerne tidligere har 

blitt tildelt behandlingsreise og i så fall når den siste reisen var. Det foreslås derfor at det fremgår 

av bestemmelsen at hyppighet av tidligere behandlingsreiser kan vektlegges.  

Ledsager 

Enkelte høringsinstanser mener at også pasienter i alderen 14 til 16 år bør ha rett til å ha med 

ledsager.   

Departementet er enig i at det  også vil være behov for tilsyn med ungdommer i denne 

aldersgruppen. I dag ivaretas dette av det norske helsepersonellet som er med på 

behandlingsreisen.  

Erfaringene med å la ungdommen reise uten foresatte har vært positive. De fleste ungdommene 

som deltar på behandlingsreiser har diagnoser som de må leve med i lang tid.  Et viktig formål 

med behandlingsreisen er derfor å lære ungdommen å ta ansvar for egen sykdom og gi dem en 

opplevelse av mestring. Dette oppnås lettere når ungdom reiser uten foresatte eller annen 

ledsager. I tillegg bidrar opplæringen, nettverksbyggingen og samværet med andre ungdommer i 

samme situasjon, til økt livskvalitet og selvtillit. Det foreslås på denne bakgrunn å videreføre 

dagens regel om at det kun er pasienter under 14 år som har en ubetinget rett til å ha med en 

ledsager.  

Det bør imidlertid etter departementets vurdering åpnes for at pasienter i alderen 14-18 år kan få 

rett til ledsager i særskilte tilfelle. Dette vil ivareta de tilfellene hvor søker har særskilte behov 

eller det foreligger spesielle omstendigheter.  

Departementet foreslår videre at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne få dekket 

utgifter til reise og opphold for én ledsager. Enkelte pasienter med nedsatt funksjonsevne vil 

kunne delta i behandlingsprogrammet og ha stort utbytte av en behandlingsreise, men vil være 



 

 

7 

 

avhengig av å ha med ledsager til hjelp i forbindelse med for eksempel måltider, personlig stell, 

forflytning eller formidling av informasjon. Dersom det ikke åpnes for at disse pasientene kan få 

dekket utgifter til ledsager, vil de i praksis kunne være utelukket fra tilbudet. I den grad en 

tilrettelegging med ledsager vil kunne gjennomføres uten at det fører til en urimelig belastning for 

ordningen, bør disse pasientene etter departementets vurdering gis rett til å ha med ledsager som 

får dekket utgifter. Forutsetningen er imidlertid at pasienten med nedsatt funksjonsevne oppfyller 

vilkårene for å få tildelt behandlingsreise. Videre skal prioriteringen av pasienter skje i samsvar 

med de foreslåtte kriteriene. 

For at en slik tilrettelegging ikke skal utgjøre en urimelig belastning for ordningen, må det etter 

departementets vurdering foretas en begrensning til én ledsager for den enkelte pasient. Forslaget 

om å åpne for at personer med nedsatt funksjonsevne skal få dekket utgifter til reise og opphold 

for én ledsager støttes av de fleste høringsinstansene som har uttalt seg om dette.  

Departementet foreslår at de fremgår av forskriften at ledsageren må være egnet til å ivareta 

pasientens behov for oppfølging under behandlingsreisen. Kravet innebærer at ledsageren må 

kunne følge opp pasienten på en god måte og ivareta alle oppgavene pasienten trenger hjelp til. 

Dette må vurderes konkret, men vil innebære at ledsageren for eksempel ikke kan ha 

rusproblemer eller alvorlig sykdom som krever medisinsk oppfølging under oppholdet. For barn 

vil ledsageren som hovedregel være en av dem som har foreldreansvaret for barnet, eller en 

nærstående person som foreldrene har godkjent. 

Egenandel 

I høringsnotatet ble det foreslått at barn under 16 år ikke skulle betale egenandel. I høringen kom 

det innspill fra flere instanser om at pasienter under 19 år ikke betaler egenandel etter gjeldende 

praksis. Det fremgår av  høringsuttalelsen til Oslo universitetssykehus HF at pasienter som deltar 

på barne- og undomsprogrammet (til og med året de fyller 19 år) ikke betaler egenandel.  

Departementet foreslår at dagens praksis legges til grunn og at pasienter ikke skal betale 

egenandel til og med det året de fyller 19 år.   

Klageadgang 

Alle søkere som oppfyller vilkårene for å få tildelt behandlingsreise vil ikke få tildelt 

behandlingsreise. Ordningen finansieres ved et tilskudd som setter rammer for antallet 

behandlingsreiser som tildeles. I dag er det omtrent halvparten av søkerne som tildeles 

behandlingsreise.  
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Det er årlig ca. 6000 som søker om behandlingsreise. Behandlingsprogrammet er knyttet opp til 

diagnose og det er egne kurs for barn og ungdom. Det er stor variasjon i antall søknader til de 

enkelte behandlingsreisene.  

Søknader til behandlingsreiser for voksne med psoriasis vurderes fortløpende. Tildelingen skjer 

sju uker før avreise. Det er behandlingsreiser hver tredje uke fra tidlig januar til slutten av mai og 

fra midten av september til midten av desember. For barn med psoriasis er det en tildelingsrunde i 

året. Det samme gjelder for ungdom. Totalt er det ca. 750 søkere på behandlingsreiser for 

psoriasis.  

Det er to tildelingsrunder i året for behandlingsreiser til voksne med revmatiske inflammatoriske 

leddsykdommer. Totalt er det ca. 3000 søkere i året. Barn og ungdom med barneleddgikt har en 

tildelingsrunde i året. Totalt er det ca. 100 barn og ca. 50 ungdom som søker i året. Det er også to 

tildelingsrunder for behandlingsreiser til barn og ungdom med kronisk lungesykdom og atopisk 

eksem. Det er i alt ca. 390 søknader i året.  

For postpoliosyndrom er det en tildelingsrunde i året og det mottas ca. 220 søknader. 

Oslo universitetssykehus HF, Seksjon for behandlingsreiser, vurderer alle søknadene og foretar 

en prioritering etter en samlet vurdering av søknadene som er kommet inn innen fristen. 

Vurderingen av den enkelte søker er individuell, men de enkelte søkerne må veies opp mot 

hverandre. For å kunne foreta en reell prøving av skjønnsutøvelsen ved prioriteringen av søkerne 

i klageomgangen, må klageinstansen derfor vurdere alle søknadene i den enkelte 

tildelingsrunden.  

Selv med en søkermasse på 50 søkere, vil det være ressurskrevende å foreta en ny vurdering av 

skjønnsutøvelsen knyttet til prioriteringen av søkerne. Flere av tildelingsrundene har imidlertid 

flere hundre søkere. Dette innebærer at en prøving av skjønnsutøvelsen i prioriteringen vil være 

svært omfattende, tidkrevende og ressurskrevende.  

I høringsnotatet foreslo departementet derfor å begrense klageadgangen slik at det ikke forelå 

klageadgang over skjønnsutøvelsen, noe som ville innebære at klageinstansen bare kunne prøve 

saksbehandlingen og rettsanvendelsen. Departementet ba høringsinstansene spesielt om å gi 

innspill på dette forslaget. Med unntak av et par høringsinstanser, ble forslaget om å begrense 

klageadgangen møtt med forståelse i høringsrunden.  
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Etter forvaltningsloven § 28 fjerde ledd andre punktum kan forskrift som begrenser klageretten 

bare gis dersom tungtveiende grunner taler for det. Vilkåret om "tungtveiende grunner" har vært 

praktisert strengt. Hensynet til den enkeltes rettssikkerhet må veies opp mot de praktiske og 

ressursmessige utfordringene som oppstår i klagebehandlingen.  

En full overprøving av de skjønnsmessige prioriteringene vil innebære at Nasjonalt klageorgan 

for helsetjenesten må vurdere klagere opp mot et stort antall søkere som har fått tildelt 

behandlingreise i den aktuelle tildelingsrunden. Tatt i betraktning at det her vil være tale om 

søkere som alle tilfredstiller vilkårene for å få tildelt behandlingreise, og som i tillegg vil kunne 

være nær likestilte ut fra relevante og etterprøvbare kriterier, vil en full prøving av 

førsteinstansens prioritering være krevende å gjennomføre.  

Av rettssikerhetsgrunner er det viktig at det eksisterer en klageordning som i tilstrekkelig grad 

sikrer forsvarlig prøving av førsteinstansens anvendelse av relevante og etterprøvbare kriterier for 

prioriteringen etter § 6. Etter departementets vurdering vil dette kunne oppnås ved at klageretten 

knyttet til prioritering etter § 6 begrenses til å omfatte førsteinstansens saksbehandling og 

rettsanvendelse. Klageinstansen vil i så fall kunne prøve om saksbehandlingen er i samsvar med 

forskriften, forvaltningsloven og de alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper. Dette inkluderer 

også en prøving av den såkalte myndighetsmisbrukslæren. Klageinstansen vil dermed blant annet 

kunne prøve om det er lagt til grunn riktig faktum, om avgjørelsen er forsvarlig, om det er lagt 

vekt på forhold som er utenforliggende eller usaklige og om det foreligger inhabilitet. Videre vil 

klageinstansen kunne prøve om det foreligger feil i rettsanvendelsen.   

Etter departementets vurdering vil den enkelte ha begrenset utbytte av å få overprøvd 

skjønnsutøvelsen knyttet til prioriteringen av de søkerne som oppfyller inngangsvilkårene. 

Klageinstansen vil ikke kunne overprøve denne prioriteringen uten en uforholdsmessig stor 

ressursbruk der alle de øvrige søkerne vurderes. Utbyttet vil uansett ikke stå i forhold til den 

bruken av ressurser som en ny prøving av skjønnsutøvelsen knyttet til prioriteringen vil kreve.  

I denne forbindelse vil departementet også peke på at behandlingsreiser til utlandet er et 

supplement til behandlingen som disse pasientene mottar i Norge. Det er dermed ikke slik at den 

enkelte vil stå uten behandlingstilbud dersom vedkommende ikke får tildelt en behandlingsreise. 

Det vil også være en mulighet for søkere som ikke prioriteres i en tildelingsrunde å søke på en 

behandlingsreise senere. Departementet har videre fått opplyst at det er mange som takker nei til 
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behandlingsplassen de får tildelt og at mange av dem som står på venteliste derfor får tilbud om 

behandlingsreise.  

Etter departementets vurdering er det derfor tungtveiende grunner som taler for at klageadgangen 

begrenses. Departementet foreslår at det fremgår av forskriften § 14 at begrensningen i prøvingen 

av skjønnsutøvelsen kun gjelder prioriteringen etter § 6. Spørsmålet om å begrense 

klageadgangen har vært forelagt Justisdepartementet som samtykker til at Helse- og 

omsorgsdepartementet fremmer kongelig resolusjon med bestemmelse om at det ikke er klagerett 

for vedtak etter forskrift om behandlingsreiser til utlandet, for så vidt gjelder skjønnsutøvelsen 

knyttet til prioriteringen av søkere (jf. forskriftsutkastet § 6). 

5 Ikrafttredelse 

Det foreslås at forskriften trer i kraft 1. januar 2018.  

6 Administrative og økonomiske konsekvenser 

Forskriftsfestingen av dagens praksis vil ikke medføre økonomiske konsekvenser for staten. 

Pasienter som har behov for ledsager vil få kostnadene dekket innenfor den vedtatte 

budsjettrammen. Det er usikkert hvilket omfang dette vil få. Departementet har ikke informasjon 

om hvor mange pasienter som på eget initiativ tar med seg ledsager innenfor dagens ordning. Det 

antas at antallet er beskjedent. Det er grunn til å tro at etterspørselen etter behandlingsreiser fra 

pasienter med behov for ledsager vil øke som følge av endringen. 

 

På svært usikkert grunnlag kan kostnadene for en ledsager anslås til om lag 35 000 kroner, 

inklusiv utgifter til fly og opphold. Kostnadene for en ledsager vil variere mellom 

behandlingsstedene. I tilfeller hvor det eksisterer et gitt antall plasser, for eksempel der man har 

kjøpt en gruppereise med et spesifikt antall plasser eller i tilfeller hvor man har fly uten ledige 

plasser, vil en ledsager som innvilges plass fortrenge plassen til en pasient. Økte kostnader til 

ledsager vil ha som konsekvens at færre pasienter vil få reise og behandlingsopphold innen 

budsjettrammen. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet 

 

t i l r å r: 
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Forskrift om behandlingsreiser til utlandet (klimareiser) fastsettes i samsvar med vedlagte forslag.  

 

 


