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HØRING NOU 2014:12 ÅPENT OG RETTFERDIG - PRIORITERING I
HELSETJENESTEN

Nordheimutval get har fremmet forslag som vil prioritere vår rett til helsehjelp ved at alder
innføres på en helt ny måte i norsk helsetjeneste.

Eldrerådene er klar over at det prioriteres, og at det hver dag prioriteres i helsetjenesten.
Men prioriteiingen må foregå på individuell basis ut fra medisinsk vurdering.
Hovedkriteriet må være at pasienten har fordel av behandlingen.

Utvalget foreslår at helsetap og gode fremtidige leveår skal være kriterier for prioritering.
Det sier seg selv at eldre blir tapeme og havner bakerst i køen, uansett kriterium. Tanken er
både uverdig, kynisk og aldersdiskriminerende. Vurdering av framtidige gode leveår er for
øvrig en usikker aktivitet.

Eldrerådene savner en drøfting om forholdet mellom helsefremmende behandling og en
unødvendig kosmetisk behandling.

Dersom alder —direkte eller indirekte blir et avgjørende kriterium, er Verdi ghetsgarantien
et hån mot eldre og bør fjernes. Alder som kriterium får også den konsekvens at kommune
- økonomien blir sterkt belastet som følge av at kommunene må ta seg av klientgruppen
som faller utenfor kriteriene. De økonomiske kostnadene flyttes fra staten til kommunene.

Som talerør for eldre forventer Eldrerådene at det i 2015 finnes andre måter å prioritere på i
norsk helsevesen enn å prioritere bort en stor og voksende befolkningsgruppe - ikke minst
fordi det dreier seg om etikk.

Eldreråd i Troms fylke protesterer mot at alder fører til tap av rettigheter i helsetjenestens
prioriteringsregler.

For eldreråd i Troms Fylke
Bitten Bannan-Jenssen

Balsfjord eldreråd v/Tormod Løvli Bardu seniorråd v/Kjell Hovde
Berg eldreråd v/J an Moan Harstad eldreråd v/Ivar Østberg
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Karlsøy eldreråd v/Lillian Bjørndal
Kvænangen eldreråd v/Odd Hansen
Lenvik eldreråd v/Knut Melangen
Målselv eldreråd v/Inge M Steffensen

Skjervøy eldreråd v/J an Larsen
Storfjord eldreråd v/Anne-Marie Nilsen
Tromsø eldreråd v/Bitten Bannan-Jenssen

Kopi til: Byrådet i Tromsø kommune

Kvæfjord eldreråd v/Jarle Solheim
Kåfjord eldreråd v/01ga Nilsen
Lyngen eldreråd v/Harald Haugen
Salangen/Lavangen eldreråd v/Per
Hauglid
Skånland eldreråd v/Olaug Skog
Sørreisa eldreråd v/Magnar Olsen


