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Høringssvar fra Unio til høring om fritt behandlingsvalg

Unio viser til høringsnotat av 29.04.2015 med forslag til forskrift for regulering av ordningen med

fritt behandlingsvalg. Den foreslåtte forskriften skal regulere vilkårene for å gi private virksomheter

rett til å yte helsehjelp mot betaling fra staten, og vilkårene for tilbaketrekking av godkjenning.

Forskriften skal også regulere hvilke helsetjenester som omfattes av ordningen, og pris for de

ulike tjenestene.

Generelt oppfatter Unio de foreslåtte kravene i forskriften som svært overordnede, og relativt

enkle å innfri. Terskelen for å få godkjenning kan dermed synes lav, og myndighetenes

muligheter for å følge opp at leverandørene leverer som lovet, tilsvarende begrenset. Unio mener

kravene i forskriften bør skjerpes på flere punkter:

• Det må sikres at virksomheter som gis godkjenning har en nødvendig faglig standard på

sine tjenester i form av kompetanse, erfaring og faglig tilbud.

• Virksomhetene må forpliktes til å ta et aktivt ansvar for samhandling og samordning av

tilbudet til den enkelte pasient.

• Det må inntas egne krav i forskriften knyttet til ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Kontroll

med ansattes lønns- og arbeidsvilkår må inngå i HELFOs oppfølging av virksomhetene.

Alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven og andre arbeidsrettslige forpliktelser må være en

selvstendig grunn for tilbakekalling av godkjenning.

• Det må sikres offentlig innsyn i hvordan ordningen ufformes og styres.

• Under forutsetning av at forskrift om private virksomheters adgang til å yte

spesialisthelsetjenester også omfatter leveranse av bildediagnostiske undersøkelser (dvs.

medisinsk strålebruk), må vilkårene for godkjenning i § 3 også ta høyde for at de som
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søker godkjenning etter denne forskrift, innfrir godkjenningskrav gitt i

Strålevernforskriftens § 8.

Uffra forslaget til lovtekst, kan en stille spørsmål ved om denne forskrift kun er ment å

regulere tjenester som omhandler behandlinger, og ikke f.eks. utredninger som grunnlag

for fastsettelse av diagnoser. Dersom ordningen også skal omfatte utredninger og

oppfølging av diagnoser, må dette fremgå i de tekstlige formuleringene § 11.

For øvrig viser vi til fyldige høringssvar fra våre medlemsorganisasjoner Norsk Sykepleierforbund

og Norsk Radiografforbund, og slutter oss til disse.
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