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Høring - endring av prioriteringsforskriften - helsehjelp til personer som
oppholder seg ulovlig i landet.

Helsetilsynet i Oppland ønsker forslagene til endring i prioriteringsforskriften velkomne.

Oppland har over en årrekke hatt en stor populasjon av utenlandsk opprinnelse knyttet til de
mange statlige asylmottak i fylket. På det meste var nesten halvparten av de 26 kommunene
berørt av slik drift, med til sammen opptil 1.500 beboere på det meste. Til sammenligning
tilsvarer dette innbyggertallet i fylkets nest minste kommune. En konsekvens har vært at
mange med endelig avslag også er hatt tilhold i fylket over kortere eller lengre perioder. Dette
gjelder både enslige voksne, barn og barnefamilier. Hvor mange som oppholder seg uten
lovlig opphold i fylket, er det ingen som vet.

Helsetilsynet i Oppland opplever ofte å få spørsmål om rettigheter knyttet til denne
persofficretsen, men har få rettighetsklager. Henvendelser kommer fra helsepersonell både i
kommunehelsetjenesten og i spesialisthelstjenesten. De spørsmål som oftest reises, er etter vår
oppfatning i hovedsak besvart i forskriftsforslaget, og vi gir derfor vår tilslutning til
endringene. Spesielt utmerker forslaget seg ved å være knyttet opp mot Norges folkerettslige
plikter (Barnekonvensjonen, EMK og FN's konvensjon om økonomiske, kulturelle og sosiale
rettigheter).

Differensieringen mellom  øyeblikkelig hjelp  og  helsehjelp som ikke kan yente,  er verdifull (s.
11 i høringsnotatet) og vil kunne være til hjelp for de som står i situasjoner der de skal
vurdere yttergrensene for retten til helsehjelp. På gruimlag av henvendelser til oss nettopp om
slike grensedragninger, bør denne utdypes med en veileder eller annen vurderingshjelp.

Det hyppigste tema henvendelser til helsetilsynet har dreid seg om, er finansiering og
egenbetaling, både for konsultasjoner, insitusjonsopphold og medisiner. Forskriften bør
kanskje være enda klarere på å skille retten til helsehjelp og plikten til å betale for denne, for å
forebygge situasjoner der tidsspille kan oppstå på grunn av dette.
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Videre reiser det seg også et spørsmål om legitimasjonsplikt i helsetjenesten. Det finnes ikke
en slik plikt i dag, med unntak av uttak av medisiner av visse kategorier i apotek. Dette bør
også avklares, da det neppe kan knyttes en legitimasjonsplikt til retten til helsehjelp.

Med hilsen

Tharald Hetland
avdelingsdirektør/fylkeslege

Tony Heyerdahl
seniorrådgiver
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