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prioriteringer i helsetjenesten

Utredningen gir en omfattende bakgrunn for nødvendigheten av å prioritere i norsk 
helsetjeneste, før den begrunner de nye kriteriene og diskuterer virkemidler. 

Det Helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) ved UiT Norges arktiske universitet er glad 
for at utvalget i sitt arbeid har vært opptatt av å formulere klare kriterier. De foreslåtte 
kriteriene oppfatter vi å representere gode forsøk på å presisere tidligere kriterier som det 
har hersket bred helsepolitisk enighet om.  Samtidig er det på sin plass med mer 
deskriptive termer som skal kunne operasjonaliseres, og som er meningsfulle ikke bare 
for forskere og myndigheter, men også for helsepersonell som står overfor 
prioriteringsutfordringer i sin hverdag.

Kriteriene helsegevinst, ressurser, helsetap gir umiddelbar mening og er velbegrunnet. De 
understreker helsesektorens primære oppgave, nemlig å fordele ressursene slik at de 
skaper størst mulig helseforbedringer for befolkningen totalt sett, samtidig som de dårligst 
stilte gis ekstra prioritet. Drøftingen av kriteriene kan imidlertid stedvis forekomme uklar. 
Spesielt synes operasjonaliseringen av helsetaps-kriteriet å ha et noe mangelfullt 
forskningsbelegg, for eksempel den foreslåtte referanseverdien på 80 gode leveår. 

Sammenhengen mellom helsetap og et mer kontroversielt alderskriterium burde også vært 
klarere framstilt. Utredningen gir for øvrig gode begrunnelser for hvorfor alder ikke bør 
være et selvstendig kriterium. 

Helsefak er spesielt opptatt av hvilke følger forslagene kan ha for forskning og 
undervisning. Det er opplagt behov for mer forskning på hvordan kriteriene skal 
operasjonaliseres og dermed komme til praktisk anvendelse. Videre blir det i klinisk 
forskning viktig å oppmuntre til anvendelse av sammenliknbare utfallsmål for 
helsegevinster. Gitt den åpenbare variasjon i klinisk praksis mellom norske sykehus, er 
det gledelig å se forslaget om utvikling av ‘helseatlas’, der det også vises til nye arbeider 
fra SKDE. Vi mener det er særlig viktig å videreutvikle informasjonsgrunnlaget på dette 



UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 /  postmottak@uit.no / uit.no 2

feltet, og samtidig tilrettelegge for god forskning. Utvalget peker på nødvendigheten av at 
prioriteringstema blir tydelig integrert i utdanning, noe Helsefak vil bidra til.
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