
Sekretariat 
 

 
 

 

 
 

Besøksadresse Telefon   Telefaks Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732 
Postadresse  

Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 
 

 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet  

Postboks 8011  Dep 

 

0030  OSLO 

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

14/8405-3 Line Samuelsen G00 SAKSARKIV 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

6959/15 77 78 80 11   19.02.2015 

 

 

SVAR: HØRING - NOU 2014:12 ÅPENT OG RETTFERDIG - PRIORITERINGER I 

HELSETJENESTEN 

 

Det vises til brev av 13.11.2014 «Høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i 

helsetjenesten» med høringsfrist 20. februar 2015. Fylkeseldrerådet i Troms har hatt Den 

offentlige utredningen – NOU2014:12 til behandling og gjort følgende vedtak som sin 

høringsuttalelse i møte 19. februar 2015: 

 

«Den offentlige utredningen av NOU 2014:12, Norheimutvalget, har fremlagt forslag som vil 

prioritere vår rett til helsehjelp ved at alder innføres på en helt ny måte i norsk helsetjeneste. 

Etter vårt skjønn bygges dette på ren lønnsomhetsvurderinger der yngre prioriteres foran eldre 

ved tildeling av helsehjelp, etter hvor mange leveår de yngre og eldre kan antas å ha igjen for 

å nyttiggjøre seg helsehjelpen. 

 

Fylkeseldrerådet aner med dette forslaget konturene av et sorteringssamfunn, med stor 

utrygghet for eldre mennesker. Fylkeseldrerådet vil også påpeke at Handlingsplan for geriatri 

2004-2010 i Helse Nord på langt nær er oppfylt, og skulle forslagene i NOU 2014:12 bli 

vedtatt slik de er fremlagt nå, vil de eldres kår svekkes radikalt. 

Svekkes helsetilbudet til eldre vil det unektelig føre til større kostnader for samfunnet med 

flere pleietrengende eldre. 

 

Troms Fylkeseldreråd vil støtte det hittil grunnleggende synet om at alle skal ha lik rett til 

helsehjelp uavhengig av alder, og går imot Norheimutvalgets forslag om at høyere alder skal 

føre til tap av rettigheter i helsevesenets prioriteringsregler.» 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Line Samuelsen 

møtesekretær for fylkeseldrerådet i Troms  

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Troms fylkeskommune vil i løpet av februar ta i bruk tjenesten SVAR UT for utgående brev som ikke er unntatt offentlighet. 

Organisasjoner, næringsliv og offentlig forvaltning vil motta brev i Altinn. Privatpersoner vil motta brev i Altinn, digipost 

eller eboks. Du kan lese mer om digital kommunikasjon på http://eid.difi.no/nb/kommunikasjon-pa-nett-som-hovedregel og 

om de ulike alternativene for å motta post fra oss på http://www.norge.no/. 

http://eid.difi.no/nb/kommunikasjon-pa-nett-som-hovedregel
http://www.norge.no/

