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

Det vises til høringsbrev av 13.11.14 om høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig -

prioriteringer i helsetjenesten. 

Nasjonale retningslinjer for prioriteringer i helsetjenesten har ligget til grunn siden "Lønning 

l-rapporten" (NOU 1987: 23) og senere Lønning ll-utvalget (NOU 1997:18). Kriteriene har 

vært retningsgivende når Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten vurderer 

prioriteringssaker. 

I juni 2013 ble det oppnevnt et nytt offentlig utvalg for prioriteringer i helsesektoren, det 

såkalte Norheimutvalget. Begrunnelsen for oppnevnelsen var utviklingen i 

behandlingsmetoder, ny teknologi, demografiutvikling, sykdomsbyrde, samt økende 

forventninger og derav nødvendigheten av en ny utredning om hvordan vi best prioriterer 

helsetjenestens ressurser. Utvalgets mandat har vært å vurdere prinsipper, kriterier og 

virkemidler for prioritering, samt vurdert prosess for brukermedvirkning, åpenhet, 

oppslutning og implementering. Utvalgets arbeid skulle baseres på vurdering av hvordan 

nåværende prioriteringskriterier fungerer. 

Overordnet oppfatter Spekter utvalgets rapport som omfattende og grundig. Utvalgets 

forutsetning om at prioriteringene skal være åpne og rettferdige og med mål om å skape 

flest mulig gode leveår for alle, rettferdig fordelt, er forutsetninger som den norske 

velferdsstaten er bygget på. De foreslåtte prioriteringskriteriene har et tydelig innhold, og vi 

slutter oss for øvrig til det som ellers er sagt om hvordan prioriteringer må gjennomføres. 
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Det mest sentrale i denne rapporten er hvordan utvalget har tilnærmet seg og anbefalt nye 

prioriteringskriterier. Spekter vil i denne høringen ikke å gå inn å vurdere dette spesifikt, 

men benytte høringen til å peke på forhold knyttet til utvalgets vurderinger og anbefalinger i 

en større sammenheng, blant annet den samfunnsmessige forankringen kriteriene som 

besluttes må ha og hvordan dette berører andre politikkområder. 

Grunnlaget 

Utgangspunktet for utvalget er den norske velferdsstatens verdier om et egalitært samfunn, 

et samfunn som bygger på prinsippet om alles likeverd. Verdigrunnlaget er i økende grad 

utfordret av velferdsstatens overordnede utfordringer. I årene fremover vil etterspørselen 

og behovet for helse- og omsorgstjenester øke betydelig. Flere eldre med sammensatte 

lidelser, medisinsk og teknologisk utvikling kombinert med stadig økende forventninger vil 

medføre at sektoren settes under stadig større press. I tillegg vil arbeidsmarkedet ikke kunne 

levere det antall helsearbeidere som er nødvendig dersom dagens utviklingstrend føres 

videre. Det vil ikke være mulig å dekke alle behov, derfor er det nødvendig å prioritere og 

viktig med kriterier som er forståelige og brukelige i alle ledd av helsetjenesten, slik at de har 

den nytte og effekt som er ment. 

Spekter mener framtidsutfordringene er langt alvorligere enn hva det brede lag av 

befolkningen ser ut til å ha tatt inn over seg. Befolkningsundersøkelsen om prioriteringer i 

regi av Norsk medborgerpanel er en av flere undersøkelser som understøtter dette. Etter 

vårt syn har det vært viktig at utvalget har vært tydelige på utfordringene nåværende 

kriterier gir og hvordan disse kommer til kort både på kort og lengre sikt. 

Framtidsutfordringene er i tillegg svært sammensatte og gir krevende dilemmaer. For 

eksempel hva som skal være det offentliges oppgaver versus den enkeltes ansvar, hvilke 

realistiske forventninger en kan ha til hva velferdsstaten skal ta ansvar for, forskyve makt fra 

helsepersonell til brukere/pasienter og konsekvensene av å gi borgerne stadig flere juridiske 

rettigheter. Prioriterings- og rasjoneringsmekanismer er ett viktig virkemiddel i møte med 

disse utfordringene. 

Felles virkelighetsoppfatning -felles problemforståelse 

Utvalget tar opp den store utfordringen det er å få oppslutning om kriterier for prioritering. 

På tross av at det siden 1987 har ligget prioriteringskriterier til grunn for norsk helsetjeneste 

og at det er tverrpolitisk enighet om at prioritering er nødvendig, viser den offentlige 

debatten at det er krefter i befolkningen som mener at det å prioritere i helsevesenet både 

er uverdig og uetisk. 
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Spekter mener det er grunnleggende viktig at befolkningen får realistisk og saklig 

informasjon om utfordringsbildet i helsetjenesten. Det er sentralt at det skapes forståelse 

for det økende gapet mellom behovene i befolkningen og de samfunnsmessige ressursene, 

og at det er nødvendig å prioritere uansett hvor mye ressurser som stilles til disposisjon. Slik 

informasjon må ha høy prioritet og gis på ulike måter. 

Vedtatte prioriteringskriterier må være tilgjengelig og klare for det brede lag i befolkningen. 

Både politikere og fagfolk må i det offentlige rom og på enkle måter kunne forklare hvordan 

prioriteringene vil skje med nye gitte kriterier. Kriteriene må være gjennomgående og 

transparente slik at hele linjen i tjenesten kan anvende de på sine nivå. Det fremkommer at 

det skal utarbeides veiledere og retningslinjer. Spekter mener det vil være en pedagogisk 

utfordring å gjøre dette på en enkel og forståelig måte. Vi frykter derfor at det forslaget som 

foreligger er for komplekst å formidle slik at allmennheten forstår konsekvensene. 

Offentlige og private helsetilbud kan utfylle hverandre 

Spekter støtter utvalget i at det er et mål å sikre at Norge har et godt offentlig finansiert 

helsevesen basert på egalitære verdier og universell tilgang. 

Det forhindrer ikke at det er plass for et supplerende privat helsetilbud. En vesentlig del av 

det private helsetilbud finansieres i dag av helseforsikringer og gjennom offentlige 

pengestrømmer via anbud og avtaler. I tillegg er det et marked for helt private tjenester hvor 

helsetilbud er basert på betaling fra den enkelte. Utvalget uttrykker bekymring for at et 

privat helsemarked vil representere en trussel i den forstand at helsepersonell med viktig 

kompetanse velger å jobbe hos private aktører og at uprioriterte lidelser blir behandlet på 

bekostning av prioriterte lidelser. Dersom omfanget av private finansierte tjenester går ut 

over målet om flest mulig gode leveår for alle, rettferdig fordelt mener utvalget at det bør 

begrenses. 

Det er imidlertid slik Spekter ser det, vanskelig å se hvilke tiltak som skal anvendes for å 

begrense muligheten til å drive private helsetilbud eller begrense hvor helsepersonell velger 

å arbeide. Vi har ingen tro på at det å etablere begrensninger eller innføre forbud mot 

private aktører vil være et egnet tiltak. Slik Spekter ser det er det mer enn nok oppgaver til 

alle, men det må organiseres på en slik måte at fordelinger av oppgaver stimulerer til 

utvikling av innovative løsninger til samfunnets beste. Det er avgjørende at det legges til 

rette for et godt samarbeid som baseres på gjensidig respekt og forståelse for likheter og 

ulikhet i det private og offentlige helsevesen. 
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Knapphet på helsepersonell 

Kompetent helsepersonell er en sentral ressurs på lik linje med penger. Utvalget viser blant 

annet til at lege- og sykepleiertettheten i Norge relativt sett er god, målt i forhold til 

innbyggere og sammenliknet med de nordiske landene og EU landene. Generelt har 

helsetjenesten i Norge god bemanning sammenliknet med land vi bruker å sammenligne oss 

med. Det er ikke inntrykket man får når man følger samfunnsdebatter og politiske 

diskusjoner. Etter vårt syn er det viktig å trekke fram dette og bevisstgjøre alle aktørene om 

dette som grunnleggende kunnskap om norsk helsevesen. 

Ut fra framskrivning av befolkningsutviklingen og medisinsk- teknisk utvikling vil imidlertid 

mangel på helsepersonell bli en økende utfordring for helsetjenesten i årene fremover, 

dersom det ikke settes inn innsats på mange ulike områder. Spekter støtter derfor nettopp 

arbeidet med å finne riktige prioriteringskriterier slik at ressursene går til de som trenger det 

best. Men for å ha tilstrekkelig med helsepersonell fremover er det minst like viktig at man 

ser på andre faktorer og virkemidler for å sikre norsk helsetjeneste fremover. Det betyr at 

parallelt med prioritering må det arbeides med å få med helsepersonell til å omstille og 

forbedre tjenesten, sikre best mulig organisering og oppgaveløsning, jakte på gode 

tjenesteinnovasjoner, utvikle mer tilpassede arbeidstidsordninger og målrettet utdanning og 

kompetanseutvikling mer ut fra sektorens behov. 

Folkehelse 

Utvalget peker på at diskusjoner om prioritering oftest rettes mot behandling av manifest 

sykdom og at det er sentralt å vurdere om forebyggende tiltak får tilstrekkelig 

oppmerksomhet og ressurser sammenliknet med behandling. Utvalget foreslår å øke 

oppmerksomheten på forebyggende tiltak på to måter; 

a) Det må gjøres mer for å samle inn data og analysere kunnskapsgrunnlaget for 

forebyggende tiltak 

b) Det bør sikres at forebyggende tiltak som blir funnet prioriteringsverdig etter de tre 

hovedkriteriene, og eventuelt andre relevante hensyn, faktisk blir innført. 

Gitt den demografiske utviklingen, økt antall eldre i befolkningen og utviklingen av 

aldersrelaterte- og kroniske sykdommer mener Spekter at det er svært viktig å rette innsats 

og oppmerksomhet mot aktivt folkehelsearbeid. Vi mener at effektive tiltak som forebygger 

sykdom og omsorgsbehov i befolkningen i økende vil grad ha betydning og det må sikres at 

både kunnskapsgrunnlaget og vedtatte prioriteringskriterier ligger til grunn for en økt 

satsning. 
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Egenbetaling 

Utvalget har på oppdrag fått utredet forhold om egenbetaling og prioritering og på det 

grunnlaget vurdert bruk av egenbetaling for prioriteringsformål i lys av effekter på 

effektivitet og fordeling. På det grunnlaget legger utvalget følgende til grunn; 

a) Økt egenbetaling for en tjeneste vil redusere bruken av tjenesten 

b) Økt egenbetaling for en helsetjeneste kan ha negative helseeffekter 

c) Usikkert om lav- og høyinntektsgrupper reagerer forskjellig på egenbetaling 

Utvalget foreslår at egenbetaling reduseres eller fjernes for enkelte typer helsehjelp som 

forventes å gi store helsegevinster i forhold til ressursbruken. I tillegg foreslår utvalget at 

egenbetaling vurderes økt for typer helsehjelp som gir lave helsegevinster i forhold til 

ressursbruken og som er rettet mot tilstander med lite helsetap. 

Spekter støtter at man øker kunnskapen, utvikler økonomiske virkemidler og prøver ut disse 

for å bedre prioritering innen helsetjenesten. Egenbetaling er et effektivt tiltak som i 

målrettede tilfeller kan benyttes for å understøtte at ressursene brukes mest mulig 

målrettet. Utvalget mener det er riktig å begrense bruken av egenbetaling og legger til grunn 

at egenbetalingen i sum ikke skal øke. Spekter er mer åpen for at bruk av egenbetaling kan 

øke i tiden framover hvor utfordringene øker, gitt at de innrettes riktig og har den effekten 

som er ment. 

Reformen fritt behandlingsvalg 

Regjeringen la 23. januar 2015 fram det varslede forslaget om Fritt behandlingsvalg. Utvalget 

vurderte forslaget, som på det tidspunktet var midt i høringsprosessen, og valgte å knytte 

noen kommentarer til forslaget ut fra et prioriteringsperspektiv. Utvalget påpeker det 

grunnleggende spenningsforholdet mellom individuell valgfrihet og betydningen av at 

prioriteringskriteriene må ligge til grunn for hvem som har rett til nødvendig helsehjelp. I 

tillegg legger de til grunn at det må være slik at rett til fritt behandlingsvalg først inntrer 

etter at pasienten har fått rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og at det er de samme 

kriterier som må gjelde enten det er offentlig eller privat helsetjeneste som gir tjenesten. I 

forslaget fra Regjeringen vet vi nå at disse forholdene er lagt til grunn i forslaget. 

Spekter deler utvalgets påpekning av at det kan bli et spenningsforhold mellom individuell 

valgfrihet og myndighetens behov for å prioritere. Vi er imidlertid skeptiske til at man skal 

begrense utviklingen av valgfriheten til befolkningen, der det er mulig å gi det. 
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Det er allerede en forventning om å få delta i vurderinger av behandling og mulighet for 

individuelle valg av hvor en skal behandles. Spekter mener dette er en naturlig og positiv 

utvikling og ønsker ikke at den skal begrenses eller reverseres. 

Avslutning 

Prioriteringsutvalget legger i sin rapport vekt på at ledere og helsepersonell får god 

opplæring og kompetanse i å følge vedtatte prioriteringskriterier. Arbeidsgiverforeningen 

Spekter legger i tillegg vekt på at forutsetning for at riktig prioritering på alle nivå skal skje er 

tydelige og avklarte ansvarsforhold og god rolleforståelse. Spekter mener at nye 

prioriteringskriterier ikke må så tvil om hvem som sitter på det juridiske ansvaret. Det vil 

alltid være ledelsen som har det overordnede ansvaret for tjenesten. Det faglige ansvaret til 

helsepersonell skal også være klart. Samarbeidet mellom partene i den enkelte virksomhet 

er en av flere arenaer for å tydeliggjøre det. 

Med vennlig hilsen 
Arbeidsgiverforeningen Spekter 
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