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Høringssvar NOU 2014: 12 - Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten 

 
 

Asker kommune støtter at det kommer en ny prioriteringsmelding og forventer at 

den følges opp i kommende stortingsmelding med konkrete tiltak som kan sikre 

riktig, forutsigbar og rettferdig helsehjelp. Det er positivt at meldingen omfatter 

helsetjenesten i kommunene. Høringssvaret er i hovedsak rettet mot områder 

som har betydning for kommunene og for samhandlingen med sykehusene.  

 

Det er derfor viktig at det er et særlig fokus på samhandlingsperspektivet.  

Mange prioriterings beslutninger har betydning for ressursbruk og hvordan 

kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, fastlegene og spesialister 

samarbeider. Asker kommune mener at faglige retningslinjer og 

prioriteringsveiledere hovedsakelig bør utformes felles for alle aktørene.  

  

Asker kommune er enig i utvalgets oppfatning om at kriteriene for prioritering 

må omfatte alle sektorer som påvirker folkehelsen. Asker kommune støtter 

utvalgets forslag om at det bør gjøres en helseøkonomisk evaluering av forholdet 

mellom helsegevinst, ressursbruk og helsetap av veldokumenterte tiltak som 

fysisk aktivitet, forebygging av fall og brudd hos eldre og tidlig innsats mot 

depresjon hos ungdom. 

 

Asker kommune er enig i at det er behov for mer kunnskap om hvordan 

finansieringsordninger virker, både innenfor kommunehelsetjenesten, spesialist-

helsetjenesten, og for fastleger og spesialister. I tillegg er det behov for å se på 

hvordan finansieringsordninger påvirker pasientforløp og hvordan de initierer 

behandling og pleie på riktig nivå.  

 

Asker kommune er enig i at prioriteringer bør gjøres systematisk, åpent og med 

brukermedvirkning.  
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Asker kommune er enig i at Klinisk etiske komiteer eller et etisk råd for pleie- og 

omsorgstjenestene kan bidra til et mer systematisk prioriteringsarbeid i 

kommunene og støtter utvalget anbefaling i at arbeidet med å styrke slik 

rådgiving innenfor kommunenes ansvarsområde intensiveres. 

 

I motsetning til spesialisthelsetjenesten er kommunen styrt av lokal demokrati. 

Asker kommune mener at politisk rolle i prioriteringsprosessen kan med fordel 

beskrives nærmere. Rollefordeling i prioriteringsarbeid mellom politisk nivå, 

administrativ nivå, faglig nivå og etisk råd trenger en nærmere beskrivelse.  

 

Prioritering i primærhelsetjeneste er godt beskrevet for fastlegeordningen men 

Asker kommune savner en tydeliggjøring av hvordan dette kan gjennomføres i 

pleie og omsorg og ikke minst grensegangen til lovpålagte omsorgsoppgaver.  

 

Asker kommune mener at kompetanse behov ved og økonomiske konsekvenser 

av innføring av disse prioriteringskriterier i kommuner bør utredes.  
 

 

 
Med vennlig hilsen 

 

 
 

Meera Prakash Grepp 

Rådgiver/kommuneoverlege 

 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent i Asker kommune og har derfor ingen 

håndskrevet signatur. 
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