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Hei, 
 
 
 
Høringssaken har vært til behandling i Stavanger formannskap, den 23.05.2019, og Stavanger 
kommune gir følgende høringssvar: 
 
Er prioriteringskriterier i helse- og omsorgssektoren slik utvalget legger det frem, et egnet  
virkemiddel for å sikre likeverdige kommunale helse- og omsorgstjenester?  
Stavanger kommune er positive til bruk av prioriteringskriterier i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. De foreslåtte prioriteringskriteriene vil kunne bidra til å skape mer likhet og 
forutsigbarhet for kommunens brukere. Kriteriene kan gi brukerne en bedre beskyttelse mot 
forskjellsbehandling, og en bedre forståelse for kommunens vurderinger og prioriteringer. Kriteriene 
kan også være nyttige ved planlegging av kommunens tjenester. Like prioriteringskriterier i alle 
kommuner vil forsterke likebehandlingsprinsippet og fremstår derfor som positivt. Stavanger 
kommune er imidlertid bekymret for at systemet og ressursbruken rundt prioriteringskriteriene skal 
ta verdifull tid og ressurser bort fra brukerne. Det er derfor viktig å sørge for at kriteriene ikke bidrar 
til økt byråkratisering.  
 
Er de foreslåtte kriteriene og prinsippene for prioritering egnet for den kommunale helse- og  
omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester på hhv. Faglig, administrativt og  
politisk nivå?  
Stavanger kommune mener at de foreslåtte prioriteringskriteriene er egnet på alle de tre ulike 
nivåene. Like vurderingskriterier på faglig og administrativt nivå kan bidra til å skape transparens og 
forutsigbarhet for både brukerne og kommunens ansatte. På politisk nivå kan kriteriene gi støtte for 
beslutninger som skal fattes for større grupper av brukere/ pasienter. Kommunehelsetjenesten er et 
forskningssvakt område. På politisk, administrativt og faglig nivå blir det vanskelig å legge 
kunnskapsbasert praksis til grunn for nyttekriteriet før det er gjennomført et kunnskapsløft for 
kommunesektoren.  
 
Er virkemidlene som foreslås i innstillingen egnet til å støtte opp om prioriteringer i de kommunale  
helse- og omsorgstjenestene?  
Juridisk forankring  
Stavanger kommune støtter forslaget om en juridisk forankring av kriteriene i helse- og 
omsorgstjenesteloven, samt regelverket som regulerer helse- og omsorgspersonellets rettigheter og 
plikter. Samtidig er det viktig at bestemmelsene utformes på en måte som gjør det praktisk enkelt å 
bruke dem av både jurister, administrasjon og helsepersonell, samt er forståelige for brukerne selv 
og pårørende.  
 
Gjennomgang av finansieringsordningene  
I tillegg til en gjennomgang av på hvilken måter dagens finansieringsmodeller påvirker 
prioriteringsbeslutninger i helse- og omsorgstjenesten må også andre konsekvenser utredes. Ett 
kunnskapsløft for forskning innen kommunesektoren er helt nødvendig dersom kunnskapsbasert 
praksis skal ligge til grunn for nyttekriteriet og kostnadene må utredes. Stavanger kommune mener 
også at det vil være behov for å utrede kostandene for en implementeringsplan. I utredningsarbeidet 
knyttet til bruk av egenandel bør konsekvensene av sosial ulikhet i helse vurderes.  



 
Nasjonale prioriteringsveiledere  
Veilederne må fange opp utfordringene som finnes i kommunene, men må samtidig gi kommunene 
nødvendig handlingsrom og ikke binde kommunene for mye f.eks. i forhold til tidsfrister.  
 
Styrke forskning  
Det er behov for en forpliktende statlig finansiert opptrappingsplan for forskning og utvikling i de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene. Et likeverdig sørge- for-ansvar for forskning og utdanning i 
kommunene som i spesialisthelsetjenesten bør vurderes.  
 
Tilrettelegge for undervisning i utdanningene  
Dersom det innføres prioriteringskriterier i kommunehelsetjenesten bør nyutdannede helsepersonell 
ha en grunnleggende forståelse for prioriteringsarbeidet. Det er derfor nødvendig 28  
at det ikke bare tilrettelegges, men også innføres kurs/fag ved de ulike utdanningene som retter seg 
direkte mot prioriteringsarbeidet i kommunene. 
 
 

Vennlig hilsen 
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Er til stede – vil gå foran – skaper framtiden 
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