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Høringsuttalelse fra Bergen kommune til NOU 2014:12 Åpen og rettferdig - 

prioriteringer i helsetjenesten 

 

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Bergen kommune. Bergen bystyre behandlet saken den 18. 

februar 2015 (Sak 46-15) og fattet følgende vedtak: 

 

1. Bergen kommune avgir høringsuttalelse i samsvar med saksutredningen. 

 

2. Bystyret i Bergen mener at helse- og omsorgstjenester påvirker hverandre i stor grad 

og at bortprioritering i spesialisthelsetjenesten kan lede til økt bruk av kommunale 

omsorgstjenester, som det ikke finnes dekning for innenfor dagens finansiering.  

Derfor må prioritering innenfor omsorgstjenestene være et sentralt tema for videre 

utredning.  

 

3. Bystyret i Bergen mener at utredningen i liten grad fokuserer på prioritering innenfor 

kommunal helsetjeneste, og peker på utfordringen med å konkretisere begrepene 

helsegevinst, ressursbruk og helsetap i en kommunal kontekst.  

 

4. Bystyret i Bergen ser at det er vanskelig å identifisere tause grupper som taper i 

prioriteringsdebatten innenfor kommunale tjenester, og etterspør støtte fra nasjonalt 

nivå for å kunne identifisere disse gruppene.  

 

5. Bystyret i Bergen mener at prioriteringskriterier må få en tydelig plass i lov og 

forskrifter som gjelder kommunale helse- og omsorgstjenester. 

  

6. Bystyret i Bergen mener at helseutdanningene må få en sentral rolle i å forberede 

helsepersonalet på å ta de vanskelige prioriteringsvalgene.  

 

7. Bystyret i Bergen mener at det forebyggende folkehelsearbeidet ofte vil komme i 

skyggen av medisinske prioriteringer, og ber om at det i videre utredninger blir drøftet 

hvordan det forebyggende arbeid med kosthold, røyking og fysisk aktivitet blir 

prioritert økonomisk. 
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8. Bystyret understrekar at særskild merksemd må viast dei sjukdomsgruppene som det 

tradisjonelt har vist seg vanskeleg å få prioritert på like fot med andre i helsestellet: 

Lidingar knytte til psykiatri, rus og så langt vanskeleg diagnostiserbare muskel- og 

skjelettlidingar hos (især) kvinner.  
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Vedlegg:  

 

Saksutredning til bystyret 


