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Høringsinnspill- fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten 
 
Fylkesmannen i Finnmark ønsker å gi innspill til høringsnotatet om fritt behandlingsvalg i 

spesialisthelsetjenesten om forhold vi vurderer kan ha spesiell relevans for vårt fylke. Vi går 

derfor ikke inn på forhold av mer prinsipiell karakter, som vi antar det vil komme innspill om 

fra andre høringsinstanser.  

Fylkesmannen i Finnmark vil vise til kartlegging gjort i Helse Nord RHF om pasientstrømmer 

internt i Helse Nord RHF og fra Helse Nord RHF til andre helseregioner for få år siden. 

Kartleggingen er basert på offentlig statistikk (Samdata) og viser en stor strøm av pasienter 

fra Finnmarkssykehuset HF til UNN HF i Troms, spesielt fra Vest-Finnmark (Alta). I tillegg 

sees store pasientstrømmer fra Finnmark ut fra vår helseregion, spesielt til Helse Sørøst 

RHF. Disse pasientstrømmene er til dels et resultat av dagens ordning med fritt 

behandlingsvalg. Høringsnotatet legger nå opp til en utvidelse av denne ordningen, som vi 

frykter vil forsterke pasientstrømmene ut av vårt fylke og vår helseregion: Det er få private 

tilbydere i vårt fylke, nettopp på grunn av et lite marked med høye marginalkostnader. 

Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF spesielt, driver med små enheter på grunn av 

lavt befolkningsgrunnlag og store avstander. Fylkesmannen i Finnmark vurderer det som 

viktig at disse enhetene fortsatt består og kan utvikle seg videre på en mest mulig robust 

måte. Dette er etter vår oppfatning nødvendig for å kunne yte forsvarlige tjenester innen 

øyeblikkelig hjelp og for oppfølging av elektive tilstander, hvor samarbeid og nærhet til 

nærmiljø og kommunale helse- og omsorgstjenester er viktig. For å få dette til, er det viktig at 

flest mulig av de pasientene som kan få forsvarlig oppfølging i vår region behandles her. Vi 

kan ikke se at en økt liberalisering av ordningen «fritt behandlingsvalg» vil bidra til dette.  

Fylkesmannen i Finnmark har på denne bakgrunn følgende kritiske punkter til dette 

høringsforslaget: 

 Svekkelse av det lokale øyeblikkelig-hjelp tilbudet 

 Svekkelse av tilbudet til pasienter med kroniske tilstander 
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 Svekkelse av samhandlingsreformen med økt vekt på samarbeid mellom kommuner 

og mellom kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten 

 Økt «grenseflateproblematikk» knyttet til ansvarsforhold, informasjonsflyt, 

medvirkning og tilsyn ved sammensatte pasientforløp 

 Fare for økt byråkratisering, som forholdsmessig vil ramme de små enheter kraftigst 

 

Vi ser at innføringen av fritt behandlingsted begrunnes med å kunne gi den enkelte pasienten 

større valgfrihet og at økt konkurranse vil kunne øke produktiviteten hos de offentlige 

tilbyderne. For vår region mener vi imidlertid dette over tid vil kunne føre til mindre valgfrihet, 

økte forskjeller i kvalitet på behandlingen for mange viktige pasientgrupper og redusert 

produktivitet med kompetanseflukt fra våre behandlingsinstitusjoner.  

Fylkesmannen i Finnmark mener det er et viktigere samfunnsansvar å prioritere likeverdige 

og forsvarlige helsetjenester for befolkningen i hele landet, framfor økt frihet for 

enkeltpasienter.   
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Gunnar Kjønnøy Marit Gansmo   
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