
Høringsuttalelse fra Sarpsborg Nei til EU til Helse- og omsorgsdepartementet v/ 

helse- og omsorgsminister B. Høie.  

Vi går imot at norske pasienter fristbrudd eller ikke, kan velge sykehus fritt i hele EU, så lenge samme 

behandling tilbys i Norge. 

Argumenter fra statssekretær C. Brein Karlsen i Dagsavisen 15.09.14 om at Norge er et lite land og på 

noen områder er det et lite fagmiljø, er ikke holdbare argumenter. Det har vært slik i mange år at 

pasienter som ikke har kunnet få adekvat behandling i Norge, har kunnet søke om å få det i utlandet. 

Det er ikke bare EU som er eksperter på å gi slike spesialiserte helsetjenester. 

Men viktigst er at antibiotika-resistente bakterier i større grad blir ført til Norge. Vi er i en unik posisjon i 

Norge fordi vi har minst antibiotika-resistente bakterier i dyr og mennesker av alle landene i Europa. Det 

er ikke mulig å reversere dette dersom det blir åpnet for Høies forslag. World Economic Forum rangerer 

antibiotika-resistens som en av verdens tre største helsetrusler. Bent Høie sier at han tar denne 

trusselen på alvor. På hvilken måte gjør han det, undrer vi. Dag Berild, overlege ved infeksjonsmedisinsk 

avdeling OUS ved Ullevål uttaler at det vil føre til mer antibiotika-resistente bakterier i Norge når 

pasienter blir sendt ut av regjeringen for å utføre operasjoner. 

Antibiotika-resistens er blitt et stort problem i EU. EUs smitteverndepartement ECDC oppgir at den 

årlige kostnaden for antibiotika-resistens i EU til å være på 1,5 milliarder euro og at 25.000 mennesker 

årlig mister livet som følge at antibiotikumet ikke virker. Slike forhold må helse- og 

omsorgsdepartementet legge til rette for å unngå her i Norge! 

EUs pasientrettighetsdirektiv er med å undergrave økonomistyring i det norske helsevesenet fordi det 

blir vanskelig for ikke å si umulig å dimensjonere det norske helsevesenet når det ikke er mulig å 

beregne hvor mange pasienter som vil benytte seg av tilbud utenlands. Økonomistyringen blir utfordret 

ytterligere ved at pasienter står i fare for å ta med seg antibiotika-resistente bakterier til Norge. Det vil 

kunne smitte familie, venner kolleger og medføre kostbare tiltak for det norske helsevesenet.  

 Vi vil kunne få et offentlig helsevesen som blir utfordret både på antibiotika-resistente bakterier og 

økonomi. Det er ingen skam å snu i denne saken! Argumentene er overbevisende både fra 

helsemessige- og økonomisk synspunkter. 
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