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Sak: Høring – Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten  

Klinikk:  

Til: Fag- og forskningssenter 

Saksbeh.: Sander Henriksen, nestleder Brukerutvalget UNN HF 

Ephorte nr. 2014/5179 05.02.2015 E.post 

Innspill fra Brukerutvalget UNN HF: 

Høring vedrørende NOU 2015.12 – Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten 

 

Brukerutvalget ved UNN HF har hatt den offentlige utredningen NOU 2104:12 til behandling og 

gjort følgende vedtak som svar på høringsuttalelsen i Brukerutvalgets møte 4. februar 2015: 

 

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

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

Brukerutvalgets skjønn legges det nå en ren lønnsomhetsvurdering, der yngre prioriteres foran 

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

å nyttiggjøre seg helsehjelpen.  

 

Brukerutvalget aner med dette forslaget konturer av et sorteringssamfunn.  

Brukerutvalget vil også påpeke at handlingsplanen for geriatri 2004 – 2010 på langt nær ikke er 

oppfylt, og skulle planen bli vedtatt slik den er nå, vil de eldres kår svekkes radikalt. Svekkes 

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

pleietrengende eldre.  

 

Brukerutvalget UNN HF vil understreke og støtte det hittil grunnleggende kravet om at alle skal 

ha lik rett til helsehjelp uavhengig av alder, og går imot Nordheimutvalgets forslag om at høyere 

alder skal føre til tap av rettigheter i helsevesenets prioriteringsregler.  

 

Brukerutvalget UNN HF håper at Helse- og omsorgsdepartementet kan i sitt videre arbeid 

nyttiggjøre seg våre betraktninger.  

 

Brukerutvalget UNN HF slutter seg for øvrig til det som UNN har gitt uttrykk for i sin uttalelse 

datert 29.1.2015, og vil spesielt peke på det som nevnes i brevets pkt. 4 om at departementet bør 

iverksette en tilsvarende utredning i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (jf. Helse- og 

omsorgsdepartementets brev datert 19.6.2009 i anledning Stortingets vedtak 9.12.2005 gjengitt i 

Meld. St. 4 (2009 – 2010). 

 
Vennlig hilsen  

 

Brukerutvalget UNN 

Sander Henriksen       Cathrin Carlyle 

Nestleder       Leder 

 


