
Kan ikke si opp blakke pasienter 
En fastlege kan ikke si opp en pasient som ikke betaler for seg. I utgangspunktet må legen - på samme 

måte som andre nærings-drivende - benytte seg av purringer og eventuell iverksettelse av inkasso i henhold til 
bestemmelsene i inkassoloven.  

Dette opplyser Elisabeth Huitfeldt i Legeforeningens forhandlings- og 
helserettsavdeling. Økte egenandeler og dårlige betalere ble nok en gang satt på 
dagsordenen da Legeforeningens president Hans Kristian Bakke i sommer gikk ut med 
sin bekymring angående egenandelsøkningen. Han rapporterte at det er et økende 
problem for enkeltpasienter å betale kostnadene ved legekonsultasjon. 

Timenekt? 
 
Elisabeth Huitfeldt forteller at i tilfeller hvor man har erfaring med at en pasient ikke betaler, kan ytterligere betalingsmislighold 
søkes unngått. Det kan skje ved at pasienten forhåndsbetaler eller undertegner en betalingsgiro etter konsultasjonen. Huitfeldt 
presiserer at betalingsmislighold ikke gir legen grunnlag for å avslutte lege-/pasientforholdet. - Betalingsmislighold fra 
pasientens side kan medføre at legen ønsker å nekte pasienten flere legetimer. I forhold til pasienter som konsekvent ikke 
betaler, må det antas at legen har anledning til å nekte pasienten time. Dette gjelder likevel ikke hvor pasienten har behov for 
øyeblikkelig hjelp eller hvor det dreier seg om alvorlig sykdom. 

Ikke rett til å nekte 
 
Det er ikke uvanlig at pasienter som ikke betaler etter en tid, skifter fastlege. Huitfeldt opplyser at fastlegen har rett til å kreve 
et gebyr på 70 kroner for å overføre journalen. - Et sentralt spørsmål er om legen i slike tilfeller kan nekte overføring av 
pasientjournal til en annen lege inntil pasienten har betalt legen det han skylder. Det følger av § 15 om overføring av journal i 
forskrift om pasientjournal at: «Ved skifte av fastlege kan pasienten kreve at pasientjournalen overføres til den nye fastlegen». 
Bestemmelsen statuerer en rettighet for pasienten til å få overført sin journal til ny lege. Det foreligger ikke hjemmel for å nekte 
overføring etter § 15 i tilfeller hvor det foreligger mislighold (eller et forventet mislighold knyttet til betaling av gebyret ved 
overførselen av journal) fra pasientens side. 

Forhåndsbetaling 
 
Det forhold at pasienten ikke betaler gammel gjeld eller gebyr ved overføring av journal, medfører således ikke at legen har 
rett til å nekte overføring av journal. Legen er i slike tilfeller henvist til å inndrive gjelden på vanlig måte ved purringer og 
inkasso. Når det gjelder gebyret som påløper ved overføring av journal, bør legen forsøke å sikre betaling ved å be om at 
dette forhåndsbetales, sier Huitfeldt. 
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