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Ahus sendte i e-post datert 16.9 sin høringsuttalelse i saken. Ved en feil ble ikke brukerutvalgets uttalelse 
lagt ved. Brukerutvalget ved Ahus behandlet saken i sitt møte 25.8.2014, som sak 4. Deres uttalelse 
følger nedenfor.  
 
Mvh Sissel Steffensen 
 
Høring – fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten 
 
Brukerutvalget har følgende innspill: 
Brukerutvalget har ingen tro på at fritt behandlingsvalg vil redusere helsekøene, i alle fall ikke på langt 
sikt. Økt tilbud skaper større etterspørsel. 
 
Side 65 - overbehandling 
Høringsnotatet viser ikke  til overbevisende grep for å hindre overforbruk. Fritt behandlingsvalg 
innebærer en fare for overbehandling. Også i dag foregår det overbehandling av pasienter som har privat 
helseforsikring eller behandles ved private klinikker som har avtale med helseforetakene. Dette at 
tilbyderne selv bestemmer omfanget av sin aktivitet er også med på å forsterke faren for overbehandling. 
 
Side 67 og 69 -Helsepersonell, en knapphet 
Faren for at private tilbydere tapper markedet for nøkkelpersonale er sannsynlig. De private klinikkene 
driver som oftest mer kostnadseffektivt enn de offentlige sykehusene da de slipper kostnader knyttet til 
forskning og utdanning/opplæring, i tillegg til at de kan selektere lønnsomme pasienter. De offentlige 
sykehusene vil da sitte tilbake med de tyngste og “ulønnsomme” pasientene og med kronikerne. 
Helsevesenet mangler i dag personell som leger og operasjons- og anestesisykepleiere. Gitt at de private 
kan tilby bedre lønns- og arbeidsvilkår, er det høyst sannsynlig at de vil trekke til seg personale som det i 
dag er knapphet på. Det virker ikke sannsynlig at myndighetene kan hindre urimelig høy fortjeneste eller 
et urimelig høyt lønnsnivå i private institusjoner.  
 
Det stilles også spørsmål ved hvem som har ansvaret når noe går galt under behandlingen i private 
klinikker.. 
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Vedlagt følger høringsuttalelse fra Akershus universitetssykehus. Mvh Sissel Steffensen 
 
 
 
______________________________ 
Sissel Ranveig Steffensen 
Rådgiver 
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