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Høringssvar- Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Saken med høringssvar ble behandlet I kommunestyret og følgende forslag ble vedtatt med 
flertall:

Lørenskog kommune er opptatt av at alle pasienter skal få den behandlingen i 
spesialisthelsetjenesten de har rett på. Samtidig er vi uenige i at den skisserte modellen for 
fritt behandlingsvalg som presenteres i regjeringens høringsnotat, vil gi et bedre helsevesen 
for pasientene. Vi er positive til å fjerne taket på behandlinger i offentlige sykehus og vi er 
også positive til å inngå avtaler med private institusjoner og aktører. Likevel frykter vi at 
denne ordningen kan føre til at det offentlige helsevesenet tappes for ressurser og personell, 
samtidig som det skaper et uoversiktlig og vanskelig system samt mer byråkrati.

Et godt og effektivt helsevesen trenger styring og prioritering av ressurser slik at vi får et 
system som gir best behandling, mest behandling og riktig bruk av ressursene. Fritt 
behandlingsvalg innebærer en privatisering av helsevesenet som vil koste det offentlige dyrt. 
Det blir blant annet vanskelig å holde prisene nede hvis helseforetakene mister makt til å 
forhandle prisen.

Det er også tvilsomt om en slik ordning vil redusere helsekøene. Selv om det frie 
pasientvalget omhandler behandling som er vurdert og stadfestet i det offentlige, mener vi at 
et system hvor det er etterspørsel etter behandling uavhengig av diagnose som skal 
generere tilbudet, ikke bærende for et helsevesen som trenger styring i forhold til hva slags 
helsetjenester som tilbys.

Lørenskog kommune mener regjeringen legger opp til en oppkonstruert 
konkurransesituasjon mellom offentlige og private helsetjenester, som virkemiddel for at det 
skal etableres flere private helsetilbydere. Vi er uenige i at helseområdet passer i en politisk 
tenkning som et potensielt stort marked for kjøp og salg av tjenester. Fritt behandlingsvalg vil 
gi økt risiko for det offentlige helsevesen uten at det vil et bedre helsevesen totalt sett.

Lørenskog kommune kan på denne bakgrunn ikke støtte innføringen av «Fritt 
behandlingsvalg» slik ordningen er beskrevet i høringsnotatet.
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Med hilsen

Gry Røste
kommunaldirektør Helse- og omsorg Randi Mjøen

kommuneoverlege
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